
Ata nº 33/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 08 

de Janeiro de 2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 Extraordinária de 03 de Janeiro de 2019. 

 2 – Apoio Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau. 

 3 – Aquisição de Produto Químico – Herbicida Catamaran. 

 4 - Pedido de Salão Nobre pela Comissão Concelhia do PCP de Azambuja. 

 5 – Lançar Hasta Pública o Edital da Loja nº. 15 do Mercado Diário. 

 6 – Proposta para alteração de nível remuneratório das funcionárias da Junta de 

Freguesia. 

             7 – Proposta de Mobilidade Interna da funcionária Isabel M. C. Martins.  

  8 – Aviso de aplicação de herbicida na Freguesia 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 03 de Janeiro de 2019.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário no valor de 25,00€, (vinte 

cinco euros), à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau.------------------------- 

--- 3- Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa Insecta, produto químico 

Catamaran (herbicida), pelo valor de 78,60€ (setenta e oito euros e sessenta cêntimos) 

p/cada 20lt.-------------------------------------------------------------------------------------------  

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

15h e as 17h, para uma reunião de trabalho, à Comissão Concelhia do PCP de 

Azambuja.---------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, lançar em Hasta Publica a loja nº. 15 do Mercado 

Diário, as propostas serão apresentadas em carta fechada, até a uma hora antes da sessão 

de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 22 de Janeiro de às 18h, na presença dos 

concorrentes que comparecerem, sendo a base de licitação de 1.080,00€ ( mil e oitenta 

euros)  /ano.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta para alterar o nível 

remuneratório, das funcionárias, Maria dos Anjos Reis Paulo e Maria Guilhermina S. 

Henrique Mata, sendo que estes estão congelados há vários anos, e as duas funcionárias 

são as mais antigas e estão em situação de desigualdade, ao abrigo do artº. 158º. da lei 

nº. 35/2014, de 20 de Junho.----------------------------------------------------------------------- 



 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Concessão de Mobilidade 

Interna da categoria de Assistente Operacional para Assistente Técnica, atendendo que 

esta já desempenha estas funções há mais de um ano, nos artº. 92º. a 100º. da Lei nº. 

35/2014, de 20 de Junho (LTFP).------------------------------------------------------------------ 

--- 8 – Fica registado em acta, que foi afixado nos locais do costume, um Aviso, em 

como a Junta de Freguesia procedeu à aplicação de herbicida nas Ruas e demais lugares 

Públicos da Freguesia.------------------------------------------------------------------------------- 

---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 

 

                                                __________________________ 


