
Ata nº 38/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 19 

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 06 de Março de 2019. 

 2 - Emissão de Alvará de terreno no Cemitério 

 3 – Apoio ao passeio eco escolas do Agrupamento Vale Aveiras 

 4 – Apoio à Casa do Pombal – A Mãe, de um exaustor 

 5 – Convite para o XIV Festival de Bandas de Alcoentre. 

 6 – Brasões para oferecer nos Eventos  

 7 – Cedência da Carrinha de 9 lugares à Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima. 

8 – Cedência da carrinha de 9 lugares ao Agrupamento 524 – Lobitos 

 9 – O Aveiras de Cima Sport Club, solicita a distribuição das contas da Festa 

Anual 

10 – Elaboração de um Procedimento Concursal, pela Global Soft – CBSC 

11 – Proposta do Presidente da Junta de Freguesia, para alteração ao Controle 

Interno 

12 – Proposta para adjudicação de prestação de serviços. 

13 – 2ª. Alteração à despesa 

14  - 1 ª. Revisão Orçamental 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 06 de Março de 2019.--- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, passar o alvará, aos requerente Maria  Irene Ferreira 

Mirradinho Carapinha e seus irmãos, do terreno no Cemitério onde se encontra 

sepultada a sua mãe, no T- 5, R – AO, C- 12, sendo este propriedade  de seu padrinho, 

José Acácio Alves Monteiro, que por sua o tinha doado ao seu pai, Raul Maucabelo 

Mirradinho.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar o Agrupamento de Escola Vale Aveiras, com 

uma carrinha/ camioneta, uma tenda, sistema de som e um lanche para 200 pessoas, 

para o dia ECO – II Passeio “ Eco- Bicla”.------------------------------------------------------- 



--- 4 – Deliberou, por unanimidade, adquirir um exaustor da marca Teka – CNL  Plus 

Inox, para a Casa do Pombal – A Mãe, no valor de 339,36 c/ iva incluído, sendo esta a 

melhor proposta apresentada.----------------------------------------------------------------------- 

 

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

presença no XIV Festival de Bandas de Alcoentre.--------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à empresa Adesivo Publicidade e Serviços, 

lda. 60 peças do Brasão da Junta de Freguesia desenhado e recortado em MDF, para 

oferecer nos Eventos da Freguesia.---------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares à Filarmónica 

Recreativa de Aveiras de Cima, no dia 24 de Março, para uma deslocação ao Encontro 

de Bandas a Alcentre.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carinha de 9 lugares ao Agrupamento de 

Escuteiros 524- Lobitos, para uma Actividade Regional – S. Jorge no dia 28 de Abril 

nas Caldas da Rainha.------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, imprimir e divulgar nos locais habituais o balancete 

das contas da Festa Anual a pedido do Aveiras de Cima Sport Club.------------------------ 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar à Empresa Global Soft – CBSC, a 

realização acompanhamento de um Procedimento Concursal, para a inclusão de 3 

funcionários na Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta que a seguir de transcreve, e 

submete- la à Assembleia de Freguesia para aprovação :  

PROPOSTA 
Considerando: 
- a presença de duas funcionárias administrativas, numa formação realizada pela 

ANAFRE, sobre a entrada em vigor da SNC-AP, foram alertadas para o facto da 

utilização do cartão multibanco ter de estar contemplada no Controlo Interno; 

Proponho que: 
- Seja criado o ponto 6 no artº 19º do mesmo, com a seguinte redação: 

“ O cartão multibanco poderá ser utilizado para efetuar pagamentos quando não haja 

numerário em caixa. É vedado o levantamento em numerário com o cartão multibanco. 

A utilização do cartão multibanco é da responsabilidade do Tesoureiro.” 

Aveiras de Cima, 19 de março de 2019.----------------------------------------------------------
- 

---12 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta que a seguir de transcreve : 

PROPOSTA 
Considerando: 
 - a falta de pessoal e a vasta área da freguesia; 



- a necessidade de alguém que tenha conhecimento e formação para manobrar e zelar 

pela manutenção das viaturas e equipamentos; 

- a necessidade de alguém que possa realizar pequenas reparações em todas as áreas; 

- que se irá abrir procedimento concursal para admissão de pessoal e o mesmo 

demorará cerca de 4 meses; 

Proponho que:  
- Se adjudique uma prestação de serviços mensal, pelo valor de 750€, aos senhores 

José Manuel Gonçalves Toscano Correia e José Júlio Cesteiro Fernandes, por tempo 

indeterminado, com inicio em 02/04/2019. 

Aveiras de Cima, 19 de março de 2019-------------------------------------------------------- 
--- 13- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. alteração á despesa.---------------------- 

--- 14 -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a  1ª.  Revisão Orçamental, que vai  

submeter à Assembleia de Freguesia para aprovação.------------------------------------------ 

---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 

 

                                                __________________________ 


