
Ata nº 21/2022 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia  

26 de Julho de 2022.-------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.------------------------------------------- 

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente e Cindy Bento Narciso, Secretária e Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.----------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Publico-------------------------------------------------------------------- 

Esteve presente a D. Berta que veio expor as suas dificuldades financeiras e pedir 

apoio para conseguir fazer obras na sua casa; 

--- Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------------- 

      1 - Votação da Ata Ordinária de 12 de Julho de 2022; 

      2 – Pedido de cedência da carrinha pela Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima, no dia 14 de Agosto de 2022; 

     3 – Pedido de apoio por parte do Rancho Os Camponeses do Vale Brejo de 

Aveiras de Cima para a limpeza do espaço envolvente à sede para a realização do 

Festival do Rancho no dia 20 de Agosto de 2022; 

   4 -  Procedimento de um suplemento remuneratório com fundamento no exercício 

de funções em condições de penosidade e insalubridade, aos funcionários da Junta; 

  5 - Hasta Pública da loja nº.11 do Mercado Diário; 

  6 – Campanha da Cal 2022; 

  7 – Cedência do corta- mato, por parte da Câmara Municipal; 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 12 de Julho de 

2022.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Recreativa de Aveiras de Cima, para a deslocação a um evento dia 14 de Agosto de 

2022, a Manique do Intendente.------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, efetuar a limpeza do espaço envolvente à sede 

do Rancho Folclórico para a realização do Festival do Rancho no dia 20 de Agosto 

de 2022.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou por unanimidade, proceder ao pagamento do suplemento 

remuneratório com fundamento no exercício de funções em condições de 

penosidade e insalubridade, aos funcionários da Junta, Maria Guilhermina S. 

Henriques Mata, Maria Augusta Jesus Rodrigues Almeida, José Manuel Gonçalves 

Toscano Correia, José Júlio Cesteiro Fernandes.------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou por unanimidade, lançar a Hasta Pública da Loja nº. 11, com a 

base de licitação de 1 200,00€ (mil e duzentos euros) /ano, as propostas que serão 



apresentadas em carta fechada, até a uma hora antes da sessão da abertura das 

mesmas, que ocorrerá no dia 9 de Agosto de 2022 às 17h30m.-------------------------- 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, colaborar na Campanha da Cal, em parceria 

com a Câmara Municipal de Azambuja.----------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Azambuja, o 

corta-mato, para efetuar trabalhos na nossa freguesia.------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos quando o Srº. Presidente deu por 

encerrada a reunião. ---------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos presentes, o 

Presidente, Secretária e Tesoureiro. --------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

 
_____________________ 

A Secretaria 

 
______________________ 

O Tesoureiro 

 
_________________________ 


