
 

Ata nº 52/2019 

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

de Outubro 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 24 de Setembro de 2019. 

 2 – Pedido de apoio Associação Recreativa Tagarelas Inspiradoras, para a Festa 

“ Jovens com mais de 70 anos”. 

3 - Som e imagem para o Evento Eleição da Rainha das Vindimas 2019 

4 – Pagamento de honorários de Serviço Jurídicos  

5 – Alteração de NIF e nome, referente à loja nº. 7 do Mercado Diário. 

6 – Pedido da carrinha de nove lugares ao Clube de Karaté Aveiras de Cima 

7 – Cedência do Pavilhão da Casa do Povo de Aveiras de Cima para a Eleição da 

Rainhas das Vindimas 2019, elaboração de Protocolo. 

8 - Pedido da Cruz Vermelha de Aveiras de Cima do espaço do Mercado Diário, 

para a elaboração do III Festival das Sopas em Aveiras de Cima.  

9 - Pedido de mesas e cadeiras à Câmara Municipal de Azambuja, para o evento 

do III Festival das Sopas de Aveiras de Cima. 

10  -   Alteração à despesa 

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 24 de Setembro de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, apoiara a Associação Recreativa Tagarelas e 

Inspiradores, com um apoio monetário no valor de 200,00€ (duzentos euros) e também 

apoio logístico.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o orçamento de som e imagem, à empresa 

Turbosom no valor de 950,00€( novecentos e cinquenta euros) + Iva  para o Evento da 

Eleição da Rainha das Vindimas 2019.----------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, pagara os honorários a Drª  Teresa Conceição- 

Advogada, pelo acompanhamento do processo nº. 174/14.3T9KLRS- crime/ 

arquivamento do processo.-------------------------------------------------------------------------- 



--- 5 – Deliberou, por unanimidade, autorizar passar os recibos da renda da loja nº. 7, no 

Mercado Diário, com a seguinte alteração, antes Associação Nacional Motoristas de 

Matérias Perigosas, para Sindicato Nacional de Motorista de Matérias Perigosas.--------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de nove lugares, à Equipa de 

Karaté de Aveiras de Cima, que participou no Open de Karaté na Póvoa de Varzim.----- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, elaborar um Protocolo entre a Junta de Freguesia e 

a Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a cedência do Pavilhão e apoio financeiro 

para a elaboração do evento da Eleição da Rainha das Vindimas 2019, a realizar no dia 

26 de Outubro de 2019.----------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 - Deliberou, por unanimidade, ceder à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de 

Aveiras de Cima, o espaço do Mercado Diário e o equipamento de som, para o evento 

do III Festival das Sopas.--------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, requisitar à Câmara Municipal o seguinte 

equipamento, cadeiras e mesas para o Evento do III Festival de Sopas, que vai ser 

realizado pela Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação da Cruz Vermelha.----------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, provar a  7ª  Alteração à despesa.-------------------- 

---Encerramento.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas 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 

                                                _______________________ 


