
Ata nº 42/2019 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 14 

de maio 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 02 de maio de 2019. 

 2 – Apoio às Tagarelas e Inspiradores, Comemorações do 25 de Abril. 

 3 – Pedido de autorização para colocar cartaz publicitário no Mercado Diário. 

 4 – Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa, na aquisição de uma viatura. 

 5 – Convite para a 5ª. Gala da Rainha das Vindimas, em Vale do Paraíso. 

 6 – Pedido da viatura de 9 lugares pelo Aveiras de Cima Sport Clube. 

 7 – Pedido da carrinha de 9 lugares pelo Agrupamento 524. 

 8 – Agendamento para reunião com Executivo pedido pelo Aquapor. 

 9 – Agendamento para a reunião com Executivo pedido pela Global Soft. 

10 – Pedido para a funcionária Rosa Azevedo prestar serviço durante a Feira de 

Maio em Azambuja. 

11 – Pedido do Mercado Diário, pela Casa do Benfica. 

12 - Convite para o 20º. Aniversário pela Junta de Freguesia de Aveiras de 

Cima. 

13 – 4ª.  Alteração à despesa. 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 02 de maio de 2019.---- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, apoiara com 1 000,00€ ( mil euros) a associação 

Tagarelas e Inspiradores na realização e serviço do lanche das Comemorações do 25 de 

Abril de 2019.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação de um cartaz publicitário da 

Barbearia 2 Duques, na parede exterior do Mercado Diário.----------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Delegação de Aveiras de Cima Cruz 

Vermelha Portuguesa, com 200,00€ (duzentos euros), para ajudar a custear na aquisição 

de uma viatura.---------------------------------------------------------------------------------------  

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, O Presidente da Junta marcar presença na 5ª. Gala 

da Eleição da Rainha das Vindimas na Freguesia de Vale Paraíso.--------------------------- 



--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares ao Aveiras de Cima, 

Sport Clube, para participarem num Torneio de futebol em albufeira, nos dias 20 a 23 

de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido da carrinha de 9 lugares ao 

Agrupamento de Escuteiros 524, visto que está estava cedida a outra Colectividade.----- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, marcar apresentação com a Aquapor para a dia 29 

de maio, reunião do Executivo.-------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, marcar uma reunião com a Administração da   

“Globalsoft, CBSC”,  para a dia 29 de maio, reunião do Executivo.------------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, ceder a funcionária Rosa Sousa, para efectuar os 

serviços na Feira de maio de 2019.---------------------------------------------------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário à Casa do 

Benfica, para serem colocadas mesas, um ecrã gigante, para os sócios assistirem ao Jogo 

de Futebol  SL Benfica X Desp. Santa Clara, na tarde de sábado dia 18-05-2019.--------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, ser o presidente a marcar presença, no 20º. 

Aniversário da Inauguração do edifício da Junta de Freguesia, no dia 22 de maio de 

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

--- 13 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. Alteração despesas. --------------------- 

---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 

                                                __________________________ 


