
Ata nº 35/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 05 

de fevereiro 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 Ordinária de 22 de Janeiro de 2019. 

 2 – Apoio ao Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, de instrumentos musicais. 

 3 – Alteração do seguro dos Autarcas a realizar na Visão Futura. 

 4 – Pedido de autorização para abertura de uma porta na Loja nº. 5/7 – Casa do 

Benfica. 

5 – Aquisição caixa redutora para cortar – vegetação. 

6 – Apoio ao piloto de Motocross Miguel Seabra. 

7 – Apoio ao atleta Daniel  

8 – Informação à Agência Lusa sobre os bancos. 

9 -  Convite da Casa do Pombal – A Mãe. 

10- Cedência de Salão Nobre para sessão de esclarecimento limpeza terrenos. 

11 – Apoio ao Rancho Folclórico da Casa do Povo Av. Cima – Mercado Diário. 

12- Pedido de utilização de um lado do Muppi pela Câmara Municipal de 

Azambuja. 

13 – Pedido da sala nº. 8 durante o evento da Ávinho para apoio aos artistas 

participantes, pela Câmara Municipal Azambuja. 

 14 – Apoio ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a 

deslocação ao Faial – Açores. 

15 – Sugestão de um freguês para alteração ao percurso do Corso de Carnaval.  

16 – Edital nº. 1/2019, Levantamento de ossadas no Cemitério de Aveiras de 

Cima (enterramentos efectuados no ano de 2015). 

17 – 1ª. Alteração Orçamental  à despesa. 

18 -  1ª. Alteração ao PPI. 

19 – Corso de Carnaval e Baile 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 22 de Janeiro de 2019.--- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, apoiar o Agrupamento de Escolas Vale Aveiras na 

aquisição de 2 cavaquinhos no valor de 150,00€ ( cento e cinquenta euros).--------------- 



--- 3 – Deliberou, por unanimidade, efectuar o seguro dos Autarcas (Executivo e 

membros da Assembleia), na Empresa Visão Futura, porque esta foi a melhor proposta 

das três que foram apresentadas.------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de uma porta, para colocação de 

uma botija de gás, nas traseiras da Loja da Casa do Benfica. --------------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma caixa redutora para o corta- vegetação 

no valor de (quatrocentos e sessenta e sete euros e quarenta cêntimos), à Empresa Diogo 

Carrapato. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o piloto de motocross Miguel Seabra com 

150,00€ ( cento e cinquenta euros), para aquisição de T-Shirts e estampagem do Brasão 

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

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o atleta Daniel na participação das suas 

provas de ciclismo, representando e levando o nome da freguesia por esse Portugal 

fora.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, informar o jornalista da Agência Lusa, que na nossa 

freguesia só existe a Caixa de Credito Agrícola , para estatística de um trabalho que 

anda a efectuar na área da secção da economia na Agência Lusa.---------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o convite para a Festa do 14º. Aniversário da 

Casa Mãe, com a presença do secretário da Junta de Freguesia.------------------------------ 

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre à Câmara Municipal de 

Azambuja, para uma sessão de esclarecimento sobre a limpeza dos terrenos, a realizar 

no dia 20 de fevereiros pelas 21h.-----------------------------------------------------------------  

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário e o som, ao 

Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima para a realização dos eventos,, 

“ Do Torricado à Lapardana “ nos dias 9/10 de março e a Festa do Caracol no dia 11 

maio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, ceder uma face do Muppi da Junta de Freguesia 

que está instalado no largo da Republica, à Câmara Municipal de Azambuja, para 

publicidade dos seguintes eventos: Ávinho; Mês da Cultura Tauromáquica; Feira de 

Maio, Rainha das Vindimas.----------------------------------------------------------------------- 

--- 13 – Deliberou, por unanimidade, ceder a sala nº. 8 do Mercado Diário à Câmara 

Municipal de Azambuja, para o Evento da Àvinho afim da mesma ser utilizada como 

camarins para os artistas convidados, assim como o acesso ao WC e ao parque de 

estacionamento das traseiras do Mercado. ------------------------------------------------------- 

--- 14 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio monetário de 800,00€ (oitocentos 

euros) ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para ajudar a custear 

a deslocação à Ilha do Faial – Açores, em representação.-------------------------------------- 



--- 15 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a sugestão da freguesa, Srª. Susana Mata, 

no sentido de alterar o percurso do desfile do corso de carnaval, podendo assim também 

motivar a presença de mais participantes.-------------------------------------------------------- 

---16 – Deliberou, por unanimidade, lançar o Edital nº. 1/2019, levantamento de ossadas 

no Cemitério de Aveiras de Cima – Enterramentos efectuados no ano de 2015.----------- 

--- 17 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Alteração Orçamental à despesa.---- 

 ---18 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Alteração ao PPI.------------------------ 

---19 – Deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio de 100,00€ (cem euros ) a cada 

carro alegórico que faça parte do  Corso de Carnaval pelas Ruas da Vila, segue –se  um 

Baile no Mercado Diário.--------------------------------------------------------------------------- 

---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 

 

                                                __________________________ 


