
Acta nº 41 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 10 de 

Maio de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- A reunião teve início às vinte duas horas e trinta minutos e estiveram presentes, O Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente, o Srº. António Rodrigues Torrão, Secretário e  o 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 26 de Abril de 

2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, para ajudar a custear as 

despesas efectuadas na Festa Anual de Aveiras de Cima.--------------------------------------------

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Comissão da Festa nos seguintes termos : -------

1 – Cedência da Carrinha 

2 – Cedência da aparelhagem sonora

3 – Oferecer um trofeu para o 1º. Prémio da prova de carrinhos 

4 – Autorizar a utilização do terreno da Milhariça para uma vacada.

---  4  –  Deliberou,  por  unanimidade,  efectuar  o  pagamento  da  factura  nº.  019,a  Anabela 

Narciso Pereira Isidro, referente ao serviço de catering nas Comemorações do 25 de Abril . --

--- 5 – Fica registado em acta a constituição da Comissão da Festa Anual 2011, O Presidente,  

Manuel Costa Silva, Tesoureiro, António José Patrício Sucena e Secretário José Júlio Damas 

Neves .-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---  6  –  Fica  registado  em  acta  que  a  concessionária  da  loja  nº.  1  do  Mercado  Diário 

comunicou que rescindia o contrato a partir  do final do mês de Junho 2011.---------------------

--- 7 – Fica registado em acta a recepção do Relatório de Actividades e Contas de 2010 da 

Casa do Povo Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------------------

--- 8 – Fica registado em acta que a Rua dos Pereiras não pode ser intervencionada, para 

serem criadas condições de segurança aos alunos da escola EB.2.3 em virtude de não haver 

disponibilidades financeiras e estar integrada na AUGI – Área Urbana de Génese Ilegal , cujo 

traçado ainda não está definitivamente projectado e aprovado .------------------------------------

--- 9 – Deliberou por unanimidade, prestar um pequeno apoio financeiro à Casa do Pombal a 

“Mãe”, no valor de 100,00€(cem euros) para despesas do lanche oferecido à Comitiva Oficial 

da Inauguração da Praça das Freguesias de Azambuja.-----------------------------------------------



--- 

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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