
Acta nº. 24/2010

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 14 

de Setembro 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 31 de 

Agosto de 2010.--------------------------------------------------------------------------------------

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, renovar o contrato da publicidade institucional com 

a  Rádio  Voz  do  Concelho,  durante  o  período  de  01/07/2010  a  31/12/2010,  pela 

importância de 50,00€/mês, acrescido custos de difusão + Iva .------------------------------

--- 3 – Deliberou, por unanimidade,  concessionar o Ossário Nº 10, do Cemitério de 

Aveiras de Cima, a Adelina Conceição Nunes de Oliveira Gomes, para colocação das 

ossadas  de  seu  filho,  Pedro  Miguel  Gomes  e  as  cinzas  de  seu  marido,  Manuel  de 

Oliveira Gomes.--------------------------------------------------------------------------------------

--- 4 - Deliberou por unanimidade, aprovar o abate do PC inventariado sob o nº. 193, 

avariado e sem reparação .-------------------------------------------------------------------------

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o abate ao inventário dos aparelhos de ar 

condicionado, inventariados sob os nºs 159 e 203, avariados, sem reparação.-------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Revisão Orçamental da Receita e da 

Despesa, no valor de 6400,00€ ( seis mil e quatrocentos euros).------------------------------ 

---  7  –  Deliberou,  por  unanimidade,  propor  à  Assembleia  de  Freguesia  que  seja 

autorizada  a   rectificação  das  confrontações  do  prédio  supra  descrito,  nos  termos 

seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA
Tendo sido outorgada escritura de doação a 29 de Julho de 2004, no Cartório Notarial 

de Alenquer, de fls. 31 a fls. 32 do Livro de notas para escrituras diversas n.º 260 – F, 

em que Maria Beatriz de Jesus Pedroso Santos Estevens doa à Junta de Freguesia de 

Aveiras de Cima, uma” parcela de terreno com a área de dezoito mil e novecentos e  

sessenta  e  sete  metros  quadrados,  destinada  à  instalação  do  mercado  mensal  de  



Aveiras de Cima, a confrontar do norte com Rio de Aveiras, do sul com a doadora, do  

nascente com Manuel António e do Poente com a doadora e herdeiros de José Sales”.

“parcela de terreno com a área de dezoito mil e novecentos e sessenta e sete metros  

quadrados,  destinada  à  instalação  do  mercado  mensal  de  Aveiras  de  Cima,  a  

confrontar do norte com estrada pública, actual Rua da Fonte Santa, do sul com  

Manuel António Estevens, do nascente com Rio de Aveiras e a poente com serventia  

pública e Maria Beatriz  de Jesus Pedroso Santos Estevens”,  conforme certidão de 

destaque emitida pela Câmara Municipal de Azambuja datada de 27 de Agosto de 2009.

Av. Cima, 14.09.2010------------------------------------------------------------------------------

---  8 -  Deliberou,  por unanimidade,  concessionar  o Ossário Nº 07,  do Cemitério de 

Aveiras de Cima, a Maria Helena Correia , residente em Foros da Pereira – Brunheira  - 

Vila Nova Mil Fonte, para colocação das ossadas de sua mãe, Maria do Nascimento C. 

Martins.------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 9 - Deliberado , por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e o convite por 

ajuste directo, bem como lançar um concurso limitado a 3 empresas ,para fornecimento 

e montagem de equipamento de climatização do Edifício / Sede da Junta de Freguesia 

de Aveiras de Cima, com o preço base de 14.900,00€, conforme o caderno de encargos. 

Mais  foi  deliberado  nomear  os  seguintes  elementos  para  constituir  o  juri:  Justino 

Cláudio de Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia , Maria dos Anjos Reis Paulo e 

Helena  Isabel Henriques Silva Mata, Assistentes Técnicas.-----------------------------------

Aveiras de Cima, 14 de Setembro de 2010.------------------------------------------------------
--- 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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