
 
 

Ata nº 80/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 24 

de Novembro 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. Clã dos Caminheiros dos Escuteiros de Aveiras de Cima: Pedido de apoio para 

Angariação de Bens Alimentares para pessoas carenciados devido ao aumento das 

necessidades pela situação da pandemia. 

» A Junta de Freguesia aceitou apoiar o Clã em termos de transporte e divulgação 

da iniciativa. A Junta irá fazer uma carta onde informa que apoia o Clã de modo a 

que possam apresentar nos pedidos de apoio às empresas, instituições. A mesma 

deverá ser enviada para o mail, caminheiros.524@escutismo.pt. 

O contato deixado é o 917792060 pertencente a Conceição Teixeira, uma das 

dirigentes do Clã. 

2. Direção da Casa do povo de Aveiras de Cima: A Casa do Povo celebra 50 anos em 

Maio. A Direção vem convidar o Presidente da Junta de Freguesia para fazer parte 

da Comissão de Honra. 

Pedido de apoio para: 

» Arrancar o tronco da palmeira que se encontra em frente ao portão principal. 

» Pedido de limpeza do pavilhão, após as obras. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 10 de Novembro de 2020. 

      2 – Proposta 4/2020 – Competências entre o Município e a Junta de Freguesia. 

      3 – Aquisição de Corta Relva.   

      4 -  Aprovação do Plano de Actividades, Orçamento para 2021 e Plano Plurianual de 

Investimento para 2021/2023, será remetido à aprovação da Assembleia de 

Freguesia. 

      5 -   8 º. Alteração à despesa  

      6 -  6ª. Alteração  ao PPI  

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 27 Outubro de 2020.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta nº. 4/2020, apresentada pelo 

Município de Azambuja em matéria de transferência de competência.---------------------- 



 

 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir o corta Relvas Stihl RM 655 V.-------------- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à 

Assembleia de Freguesia: Plano Plurianual de Investimento para 2021/2023, com um 

total geral de 28 100,00€ (vinte e oito mil e cem euros ) e Grandes Opções do Plano de 

Actividades e Orçamento para o ano de 2021, com um total geral de 302 428,00 

(trezentos e dois mil quatrocentos e vinte oito euros ) .----------------------------------------- 

--- 5 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 8ª. Alteração à despesa.---------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6º. Alteração ao PPI.------------------------ 

 ---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, 

Secretaria e o Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente 

 

______________________ 

A Secretaria 

 

                                                _______________________ 
 

O Tesoureiro 

 

__________________________ 


