
 
Ata nº24/2018 

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

de setembro de 2018.------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 Agosto de 2018. 

 2 - Concessão da loja nº. 7. 

 3 – Pedido de corta vegetação e tenda pelo Aveiras de Cima Sport Clube. 

4 – Pedido de transporte pelo Agrupamento de Escolas Vale Aveiras. 

5 – Pedido de tenda pela União Penedense. 

6 – Pedido para colaboração para estágio, pela CERCI. 

7 – Acordo de Execução de Delegação de Competências entre o Município de 

Azambuja e a Freguesia de Aveiras de Cima. 

 8 – Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências. 

 9 – 5ª. Alteração à Despesa 

10 – 1º. Alteração ao PPI 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 21 Agosto de 2018.------ 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, a concessão da loja nº. 7 à Associação Nacional de 

Motoristas de Matérias Perigosas,  pelo valor de 97,50€ (noventa e sete euros e 

cinquenta cêntimos) / mensais, sendo esta a proposta a única proposta apresentada.------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, emprestar ao aveiras de Cima Sport Clube, o corta 

vegetação para limpeza do campo e um atenda para um evento que vão realizar.---------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder uma carrinha ao Agrupamento de Escolas 

ValeAveiras, para a realização da receção aos docentes e funcionários deste 

Agrupamento, que se realiza em Valada no dia 6 de Setembro.------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder a Tenda à União Penedense, para o evento 

“2º. Festival do Porco” .----------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, colaborar com a Cerci – Flor da Vida, no 

recebimento de um estagiário.---------------------------------------------------------------------- 



--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o Acordo de Execução de Delegação de 

Competências entre o Município de Azambuja e a Freguesia de Aveiras de Cima, que 

vai submeter à apreciação e aprovação  da Assembleia de Freguesia.-------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo 

de Delegação de Competências, que vai submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 5ª. alteração à despesa, no valor de 1 

000,00€ ( mil euros).--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou por unanimidade, aprovar a Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimentos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---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 Secretário 

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

 

O Presidente  

____________________ 

 

O Secretário 

 

______________________ 

 

O Tesoureiro 

 

__________________________ 


