
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26  

de Maio de 2009.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 , Srº António Rodrigues Torrão, Secretário, Srº. 

Fernando Manuel Fabiano Ouro Tristão, Tesoureiro .----------------------------------------- 

 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou aprovar a Acta da reunião Ordinária de 12  de Maio de 2009. Aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou lançar uma hasta pública para arrematação das lojas nºs. 15 e 9/12, do 

mercado diário, com base de licitação respectivamente de 1200,00€ (mil e duzentos 

euros/ano e 3000,00€ (três mil euros)/ano. As propostas serão apresentadas em carta 

fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 16 

de Junho  de 2009, às 18h,30m, na presença dos concorrentes que comparecerem. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 3 – Deliberou delegar competência na funcionária Maria dos Anjos, para assinar as 

certidões de afixação dos Editais . Aprovado por unanimidade.----------------------------- 

--- 4 – Deliberou delegar competência na funcionária Maria dos Anjos Paulo para 

certificar as certidões de eleitor . Aprovado por unanimidade.--------------------------------   

---5 – Deliberou  aprovar a 2ª. Aletração Orçamental (despesa), no valor 2.600,00€ (dois 

mil e seiscentos euros) .  Aprovado por unanimidade.----------------------------------------- 

--- 6 – Para conhecimento do executivo, se transcreve a seguinte declaração : -------------  
----Eu, Urénia Estrela Cravo, portadora do B.I nº 5058863, emitido em 10/05/2004 – 

Lisboa, residente na Rua da Ferrea, 28, venho desta forma informar que, sendo 

proprietária do terreno no cemitério da Vila de Aveiras de Cima no Talhão 13  Rua H 

(9)  Cova 3, onde se encontra sepultado o meu filho José Manuel Cravo Cristovão, 

quando o meu marido José da Conceição Cristovão, falecer  não autorizo que o mesmo 

seja sepultado na referida cova. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

 

 



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

Secretário, Srº. Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------- 

  

                       O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
   O Tesoureiro___________________________________ 
  
 
 
     


