
 
Ata nº 77/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 13 

de Outubro 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, Cindy Bento Narciso, Secretaria e Horácio 

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

--- Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------- 

1. Reunião com Paulo Viena, CEO da D`impressão para apresentação de uma 

proposta para substituição da impressora atual. 

2. Filipe Lucas, instrutor do Karaté de Aveiras de Cima solicita apoio para 

aquisição de material no valor de 861,10€. 

3. Reunião com TagusNatura acerca das Iluminações de Natal – Apresentação de 

Orçamento de 2 500,00€ +Iva. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 29 de Setembro de 2020. 

      2 – Transmissão da Reportagem “ Aveiras em Tempos de Vindima. 

      3 – TagusNatura – apresentação de Orçamento de 2 500,00 € + Iva, para iluminação 

de Natal. 

     4 – Pedido de compra de 100 resmas de papel por parte da equipa administrativa. 

     5 – Concessão de Terreno no Cemitério. 

     6 – Cedência do Salão Nobre à Comissão Concelhia do PCP. 

     7 – Pedido de apoio por parte de Filipe Lucas, instrutor de Karaté. 

     8 – Pagamento de serviços de Vídeo e Fotografia à FotoMarques. 

     9 – Pedido de aquisição de um disco SSD, à Empresa NS.    

  10 – Pedido de apoio da Associação da Poisada do Campino.       

  11 – Abate nº. 5/2020 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 29 Setembro de 2020.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pelo Tá na Hora, 

no valor de 700,00€+Iva, para a transmissão da reportagem “Aveiras em tempos de 

Vindimas”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento da TagusNatura, para a 

iluminação de Natal na Vila e Casais, no valor de 2 500,00€+Iva (dois mil e quinhentos 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de 50 resmas de papel com a 

empresa D`Impressão sendo que irão manter o preço apesar da redução de quantidade.- 



 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, concessionar o terreno no Cemitério, no Talhão 14, 

Rua H, Cova 6, ao Srº. António Manuel Félix Domingos, onde se encontram sepultados 

os corpos dos seus pais.-----------------------------------------------------------------------------   

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

Comissão Concelhia de Azambuja do PCP, no dia 31 de Outubro de 2020.---------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Karaté desenvolvido na freguesia de 

Aveiras de Cima, com 250,00€ (duzentos e cinquenta euros).-------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, pagar o serviço de vídeo e Fotografia à Foto 

Marques, no valor de 307,50€ (trezentos e sete euros e cinquenta cêntimos).------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição de um Disco SSD 500 GB, à 

Empresa NS, para utilização na secretaria da Junta de Freguesia, pelo valor de 

66,90€+Iva, (sessenta e seis euros e noventa cêntimos).--------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação da Poisada do Campino, com 

200,00€ (duzentos euros), para ajudar a fazer face à despesa com os testes ao Covid, que 

se realizaram ao Grupo de Forcados Amadores de Azambuja.-------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o abate nº. 5/2020 : 

INFORMAÇÃO 
p/ Abate nº 5/2020 

Para os devidos efeitos se informa que os bens abaixo indicados 

foram destruídos, por se encontrarem obsoletos: 

Nº Inventário Descrição 

170 scanner 

173 guilhotina 

178 colunas 

179 colunas 

188 teclado 

191 monitor 

193 computador 

194 teclado 

284 fax 

325 telemóvel 

326 telemóvel 

Aveiras de Cima, 12 de outubro de 2020 
 
 
 



 
 

  

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

--- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por 

encerrada a reunião.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

Secretario e o Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente 

 

______________________ 

A Secretaria 

 

                                                _______________________ 
 

O Tesoureiro 

 

__________________________ 


