
Ata nº 60/2020 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 04 

de Fevereiro de 2020.------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------------ 

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.---------------------------------------------------------------  

--- Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 1 - Votação da Ata Ordinária de 21 de Janeiro de 2020. 

--- 2 – Proposta da Globalsoft do programa auditoria RGPD. 

--- 3 – Cedência do Salão Nobre ao Aveiras de Cima Sport Clube. 

--- 4 - Cedência do Salão Nobre à Comissão Concelhia de Azambuja do PCP. 

--- 5 – Cedência do Mercado Diário e equipamento de som ao Rancho Folclórico da 

Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a realização do evento “ Do Torricado à 

Lapardana. 

--- 6 – Aquisição de Papel à Aromas Cristalinos - ajuda a crianças com deficiência.  

--- 7– Apoio à Associação Resgate TT. 

--- 8 –Informação de que não há Mercado no dia 7/8 de Março, devido à realização para 

o evento “Do Torricado à Lapardana” , realizado pelo Rancho Folclórico da Casa do 

Povo de Aveiras de Cima. 

--- 9 – Pedido do PC portátil, do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de 

Cima para a elaboração de um trabalho de pesquisa etnográfica. 

--- 10  – Aquisição de Papel à Ajudef apoia jovens especiais. 

--- 11 – Pedido de colaboração da Câmara Municipal, para a divulgação Labmóvel. 

--- 12 – Abate nº. 2/2020 

--- 13 - Alteração à despesa e a Modificação ao PPI. 

-- Executivo da Junta de Freguesia:--------------------------------------------------- 

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 21 de Janeiro de 2020. 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, após consulta de duas propostas, adjudicar à 

Empresa Globalsoft, a Proposta de auditoria do RGPD, pelo valor de 120,00€ por mês ( 

cento e vinte euros) durante o período de 36 meses.-------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia, ao 

Aveiras de Cima Sport Club, para a realização da Assembleia Geral, no dia 07-02-2020, 

às 21,30h.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia à 

Comissão Concelhia de Azambuja do PCP, no dia 09 -09-2020, às 15,00 h.---------------- 



--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário e o equipamento 

de som e impressão e divulgação dos flyrs, ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de 

Aveiras de Cima, para a realização do evento “ Do Torricado à Lapardana”, nos dias 7/8 

Março.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, 2 caixas de papel de fotocópia, no valor de 95,00€ ( 

noventa e cinco euros) à Aromas Cristalinos, equipa que dá apoio a jovens com 

deficiências e mentais.------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Resgate TT – 6º. Resgate ao Porco, com o 

valor de 150,00€ ( cento e cinquenta euros).----------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, que não há Mercado Diário no dia 7 de Março, 

devido à cedência do espaço ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de 

Cima, pela realização do Evento Do Torricado à Lapardana .--------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, ceder o PC portátil, ao Rancho Folclórico da Casa 

do Povo de Aveiras de Cima, para a elaboração de trabalho de pesquisa etnográfica.----- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 3 caixas de papel A4, à Ajudef, equipa 

que dá apoio a jovens especiais.-------------------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou por unanimidade, colaborar com a Câmara Municipal de Azambuja, 

na colocação de grades em frente à Casa do Povo, para que o autocarro LabMóvel, 

estacionasse e assim pudesse proporcionar a visita às famílias e crianças.----------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o abate nº. 2/2020, um videoprojector, 

inventariado com o número 414, avariou e não tem reparação.------------------------------- 

--- 13 - – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração à despesa e a Modificação ao 

PPI.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.---- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente, 

Secretário e Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente  

 

______________________ 

O Secretário 

 

________________________ 

O Tesoureiro 

 

                                                _________________________ 


