
Acta nº 30 /2010

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 

de Dezembro de 2010.-----------------------------------------------------------------------------

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

--- A reunião teve inicio às vinte uma horas e trinta minutos e estiveram presentes, o Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente, o Srº.  António Rodrigues Torrão, Secretário e 

Srº. Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro. ---------------------------------------------

Ordem do Dia    

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

---  1 -  Deliberou,  por unanimidade,  aprovar  a  Acta da Reunião Ordinária  de 23 de 

Novembro de 2010.----------------------------------------------------------------------------------

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, atribuir as seguintes lojas do Mercado Diário de 

Aveiras de Cima, aos respectivos concorrentes que apresentaram melhores propostas, 

conforme documentação arquivada junto ao auto de abertura das mesmas: - Loja nº. 11 

a Vera Lúcia Pombeiro Mourão, pela importância de 1200,00€ /ano ( 100,00€/mês), 

para comércio de animais. – Lojas nºs. 9/12 á Casa do Benfica  para Sede Social da 

Associação,  pelo valor de 3250,00€/ ano (270,84€/mês).  Mais foi deliberado que as 

lojas serão entregues no próximo dia 01-01-2011.----------------------------------------------

---  3 -  Deliberou,  por unanimidade,  concessionar   o Ossário nº.  1,  do Cemitério de 

Aveiras  de  Cima,  a  Maria  Amélia  da  Silva  Franco,  Cremilde  da  Silva  Franco  dos 

Penedos e Emília Silva Coelho Baptista, para colocação de ossadas de seus pais, Amélia 

Maria Silva Nunes e José Coelho Franco. O pagamento do mesmo e das devidas taxas 

de transladação serão pagas em 6 prestações mensais de 82,18€  ( 133,12€ x 2 + Ossário 

226,80€ = 493,04€).--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade,  registar em acta que a Srª.  Kanshay Abyazova, 

concessionária da Loja nº. 15 do Mercado Diário, pediu a rescisão do contrato a partir 

de 01-12-2010.---------------------------------------------------------------------------------------

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um Voto de Louvor ao Rancho Folclórico 

da Casa do Povo  de Aveiras de Cima, que e a seguir se transcreve: O Executivo da  

Junta de Freguesia reunida no dia 7 de Dezembro de 2010, deliberou exarar em acta um 

Voto de Louvor ao Rancho     Folclórico da Casa do Povo de Aveiras de Cima   por, 

mais uma vez, ter sido premiado com um primeiro lugar pela sua brilhante actuação no 

Concurso Nacional de Etnografia, promovido pela Fundação Inatel, cuja Final Nacional 

ocorreu em Leiria, no passado dia 5 de Dezembro de 2010.



Trata –se de um exemplo bem demonstrativo das potencialidades culturais  da nossa 

freguesia,  das nossas colectividades e dos seus grupos quando estão motivados para 

participarem neste tipo de eventos a Nível Nacional. Dirigentes, Músicos e Dançarinos 

estão de Parabéns pela forma como dignificaram e promoveram a nossa Terra. -----------

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, emitir uma declaração em como o Srº. José Álvaro 

Franco da Silva , autorizou, de forma precária, a instalação de um aparelho exterior de 

ar condicionado na parede das traseiras do edifício sede da Junta de Freguesia,  que 

confronta com o terreno, cujos os proprietários são , José Álvaro Franco da Silva e 

Anabela  Franco  da 

Silva.----------------------------------------------------------------------------

Em caso de necessidade a Junta de Freguesia obriga –se a remover o referido aparelho 

se tal for exigido pelos proprietários do terreno .------------------------------------------------ 

--- 7 -  Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. Alteração Orçamental da despesa no 

valor de 11.100,00€ (onze mil e cem euros) e 2ª. Alteração ao PPI - Plano Plurianual de 

Investimento no valor de 1.800,00€  ( mil e oitocentos euros).--------------------------------

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

--- Eram vinte e quatro horas quando o Srº. Presidente deu por encerrada a reunião.------

--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Srº. Presidente, Srº.  

Secretário e Srº. Tesoureiro.----------------------------------------------------------------------

O Presidente____________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro___________________________________
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