
Ata nº29/2018 

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

de Novembro 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 30 de Outubro de 2018. 

 2 – Aquisição de um Computador para a Secretaria da Junta 

 3 – Aquisição de Púlpito 

 4 - Minuta de Adenda ao Contrato Interadministrativo com o Município 

 5 – Pagamento de Condomínio do ano 2018 da Loja da RVC  

            6 - Pedido do Salão Nobre da Junta pela força politica CDU  

            7- Pedido de Salão Nobre pela APRODER 

            8 - Pedido de equipamento de som da Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima. 

9 - Aprovação do Plano de Actividades, Orçamento para 2019 e Plano Plurianual 

de Investimento para 2018/2022, será remetido à aprovação da Assembleia de 

Freguesia. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 30 Outubro de 2018.---- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir um computador pela melhor proposta a 

NS- Informática, pelo valor 473,90 (quatrocentos e setenta e três euros e noventa 

cêntimos) + Iva.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir um Púlpito, no valor 240,00€ (duzentos e 

quarenta euros) + Iva .-------------------------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Adenda ao Contrato 

Interadministrativo com o Município.-------------------------------------------------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, pagar o Condomínio da Loja da RVC de Janeiro a 

Setembro de 2018 .----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta para uma reunião no 

dia 18 Novembro de 2018, à força Política CDU.----------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta à APRODER – 

Associação para a Promoção do Desenvolvimento Rural do Ribatejo, para uma sessão 

de divulgação.---------------------------------------------------------------------------------------- 



--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder o equipamento de som à Filarmónica 

Recreativa de Aveiras de Cima, no dia 17 Novembro e 1  de Dezembro, para o evento, 

II Tertúlia Fadista.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia de Freguesia: Plano Plurianual de Investimento para 2019/2022, com um 

total geral de  43 943,60 €  ( quarenta e três mil  novecentos e quarenta e três euros e 

sessenta cêntimos) e Grandes Opções do Plano de Actividades e Orçamento para o ano 

de 2018, com um total geral de 288 741,98 € ( duzentos e oitenta e oito mil setecentos 

quarenta e um euros e noventa e oito cêntimos.-------------------------------------------------  

---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 

__________________________ 


