
Ata nº 37/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 06 

de Março 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 19 de Fevereiro de 2019. 

 2 – Formação SNC-AP- Formação da Anafre. 

 3 – Pedido de lanche para dançarinos, na Festa do Ávinho à sexta feira. 

 4 – Convite ao Executivo para a Inauguração do Evento “Do Torricado à 

Lapardana” – Uma Viagem Gastronómica. 

 5 – Orçamento das obras de remodelação das Instalações GNR de Aveiras de 

Cima. 

 6 – Convite da Associação de Caçadores de Vale Paraíso para um almoço no 

Domingo, no dia 10 de Março. 

7 – Pedido de som, tenda e meta insuflável pelo CSRC do Vale Brejo. 

8 – Pedido de Tenda pela Cruz Vermelha Portuguesa- Delegação de Aveiras de 

Cima. 

9 – Abertura de Procedimento Concursal para admissão de três funcionários para 

a Junta de Freguesia. 

10 – Pedido de apoio da Casa do Pombal – A Mãe 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 19 de Fevereiro de 

2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, que iram duas funcionárias, na Formação do SNC-

AP – Anafre e que por falta de disponibilidade não vai estar presente ninguém do 

executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da Câmara Municipal para  

oferecer um lanche na Sexta feira  da Ávinho, aos dançarinos que vão participar nesse 

dia, por falta de pessoal, no entanto disponibilizamos as garrafas de água pedidas.-------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, que o Executivo vai marcar presença na 

Inauguração do Evento “ Do Torricado à Laparadana”, organizado pelo Rancho 

Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima.----------------------------------------------- 



--- 5 - Deliberou, por unanimidade, pagar a fatura das obras de remodelação das 

instalações da GNR de Aveiras de Cima, no valor de 3 592,00 (três mil quinhentos e 

noventa e dois cêntimos).--------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, que o Presidente da Junta de Freguesia, vai marcar 

presença, no almoço realizado pela Associação de Caçadores de Vale Paraíso, no dia 10 

de Março.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, ceder a meta insuflável e a tenda ao CSRC do Vale 

Brejo, o som já estava cedido a outra colectividade.-------------------------------------------- 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, ceder atenda à Cruz Vermelha Portuguesa – 

Delegação de Aveiras de Cima, para a elaboração de um exercício, cenário de multi- 

vítimas em fogo urbano.----------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, abrir um Procedimento Concursal para a admissão 

de três funcionários, um a tremo indeterminado e dois a termo certo.------------------------ 

10 – Deliberou, por unanimidade, pedir 3 orçamentos para a aquisição de um exaustor , 

solicitado pela Casa do Pombal – a Mãe, para colocar na casa do Grupo das Avozinha .- 

---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 

 

                                                __________________________ 


