
 

 

Ata nº 93/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23 de abril de 

2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, o Presidente, 

António Rodrigues Torrão, o Secretário, Luís Filipe Jorge Falacho e o Tesoureiro, Carlos Manuel 

Canteiro de Brito.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      1 - Votação da ata de 09 de abril 2013 

2 – Apresentação de um projeto “ Cultura em Movimento”  

 3 – Concessão da loja nº. 10 do Mercado Diário 

 4 -  Prestação de Serviços de Interesse Publico – Luis Miguel S. Almeida 

5 – Deliberado conceder a troca de terreno de Tumulo por um Jazigo, ao Srº. Luis Duarte Pratas  

6 – Concessão do Ossário nº. 3  no Cemitério. 

7 – Apoio financeiro  - MURPI – Voz dos Reformados 

8 – Pedido de colocação de um estagiário na Sede da Junta . 

9 – Apoio  financeiro à Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima. 

10 – Apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aveiras de Cima 

11 – Pedido de apoio do Aveisbike, para a realização da 4º. Raid da Rota da Malaposta. 

12 – Pedido de apoio da Cruz Vermelha Portuguesa para um passeio de motos 2/4 Quadr´s . 

13 – Apoio financeiro à Festa Anual. 

14 – Outros apoios à Festa Anual 

15 – 4ª. Alteração Orçamental da despesa 

16 – 1ª Alteração do PPI 

17 – Prestação de Serviços de Interesse Publico – Ricardo Jorge Inácio Calado  

18 – Festa  no Parque das Malhadinhas  

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 09 de abril 2013.--------- 

 --- 2 – Fica registado em ata que estiveram presentes 3 alunas da escola E. B. 2,3 de Aveiras de 

Cima que apresentaram um projecto com o nome “ Cultura em Movimento” ligado à cultura vêem  

pedir apoio na realização do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------   

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, concessionar a loja nº. 10 ,  à Srª. Sónia Maria Pratas Pereira da 

Mata, pelo valor anual de 1080,00€, com inicio em Junho 2013, para Salão de Cabeleireiro.------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade,  aceitar a proposta da Direcção de Reinserção Social – Santarém,  

para que o Srº. Luís Miguel Simões Almeida, pague uma multa em regime de PSIP- Prestação de 

Serviços de Interesse Público, correspondente a 35 horas, durante o período normal de trabalho.------- 
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, conceder ao Srº. Luis Duarte Pratas, a troca do terreno no Cemitério, 

no Talhão 11 -  Tumulo 5, por um  terreno para construção de um Jazigo, pagando a diferença devida, 

sendo que ainda não tinha iniciado a construção do Tumulo.------------------------------------------------------   

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, concessionar o Ossário nº. 3, no Cemitério de Aveiras de Cima, a 

Maria Emília Rodrigues dos Santos, para trasladação das ossadas de sua mãe Adelaide Porfiria Rodrigues 

dos Santos e sua prima Maria Manuela Gaspar Chagas, sepultadas no Talhão 13 Rua M Cova 6, sendo o 

pagamento feito em 3 prestações  mensais de 124,54€ ( trasladação e ossário).---------------------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente com 50,00€, referente aos anos de 2012 e 

2013, A MURPI – Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos.----------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o aluno Leandro Agostinho da Escola Técnica Profissional do 

Ribatejo, do Curso de Educação e Formação de Práticas Administrativas, para estagiar nos serviços da 

Junta de Freguesia, durante o período de  5 junho até 12 de julho, com a duração de 210 horas.--------------

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, atribuir apoio financeiro de 100,00€ à Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima, para fazer face as despesas com a realização da Noite de Fados.----------------------------- 

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Delegação de Aveiras de Cima da 

Cruz Vermelha Portuguesa, no valor de 100,00€  para a Operação Peregrino Fátima 2013. -------------------

--- 11 - Deliberou, por unanimidade, atribuir um pequeno apoio financeiro ao AVEIRISBIKE, no valor de 

150,00€, como forma de comparticipação nas despesas do 4º. Raid “ Rota Mala Posta” no próximo dia 12 

de Maio de 2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, atribuir à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aveiras de 

Cima, um apoio financeiro no valor de 150,00€, a cedência de espaço do Mercado Diário, os balneários e 

a aparelhagem sonora, para o evento  que vão realizar no dia 2 de junho - Passeio de Motos 2/4 Quadr´s.-- 

---- 13 - Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima, Coletividade organizadora da Festa Anual de 2013, com a importância de 350,00€, como 

comparticipação nas despesas da Festa da Freguesia.---------------------------------------------------------------- 

--- 14 - Deliberou, por unanimidade, prestar os seguintes apoios à Filarmónica Recreativa de  Aveiras de 

Cima, Coletividade organizadora da Festa Anual 2013: 1 – cedência de uma viatura, da aparelhagem 

sonora e oferta de troféus para a prova de carrinhos de rolamentos. 2 – cedência do terreno da Milhariça 

para realização de uma vacada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 15 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. alteração Orçamental da despesa no valor de 

1500,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---16 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. alteração ao PPI – Plano Plurianual de Investimentos, 

no valor de 500,00€.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 17 - Deliberou, por unanimidade,  aceitar a proposta da Direcção de Reinserção Social – Santarém,  

para que o Srº. Ricardo Jorge Inácio Calado, pague uma multa em regime de PSIP- Prestação de 

Serviços de Interesse Público, correspondente a 35 horas, durante o período normal de trabalho.-------- 

--- 18 - - Deliberou, por unanimidade, realizar a festa no Parque das Malhadinhas, no próximo dia 16 de 

Junho de 2013, contratar um conjunto musical e oferecer um lanche aos participantes e presentes.-------- 

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

--- Eram vinte e duas horas e cinquenta minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, Secretário e 

Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 O Presidente ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    
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