
 

 

Acta nº. 01/2009 

--- Acta da reunião Extraordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do 

dia 30  de Outubro de 2009.---------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte uma horas  e estiveram presentes o Srº. Justino Cláudio 

de Oliveira, Presidente, Srº António Rodrigues Torrão,  Srº. Carlos Manuel Canteiro de 

Brito , 1º. e 2º. Vogais respectivamente .--------------------------------------------------------- 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou aprovar a Acta da reunião ordinária de 13 de Outubro de 2009. O vogal 

Carlos Manuel Canteiro de Brito absteve –se por esta acta ser do mandato anterior.----- 

--- 2 – O Srº. Presidente nomeou o 1º. Vogal, Srº. António Rodrigues Torrão, Secretário 

e seu substituto legal nas suas ausências, incluindo na Assembleia Municipal. Nomeou 

o 2º. Vogal, Srº. Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro. Foi deliberado que o 

movimento das contas bancárias será efectuado por duas assinaturas dos membros da 

Junta de Freguesia . --------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, aprovar uma proposta para o que o Srº. Presidente, 

Srº. Justino Cláudio de Oliveira, continue a exercer o cargo a ½ tempo, com efeitos a 

partir 29 de Outubro de 2009 .--------------------------------------------------------------------- 

--- 4- Deliberado, por unanimidade, publicitar por Edital, a composição dos Orgãos 

Autárquicos da Freguesia .-------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberado por unanimidade, que as reuniões do Executivo serão quinzenais , às 

Terças Feiras, pelas 21 horas, onde será feito o atendimento público .----------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, realizar a Festa de S. Martinho, no dia 14 de 

Novembro de 2009, pelas 21,30 horas, no Mercado Diário, com animação, castanhas, 

aguapé e vinho, gratuitos.--------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o orçamento da empresa Caixilharia de 

Alumínio, no valor de 696,00€ ( seiscentos e noventa  e seis euros) + Iva, para 

construção de 2 divisórias em pladur, no gabinete do Executivo.---------------------------- 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, aceitar o convite da Casa do Povo para instalar um 

Stand alusivo à Freguesia, no Salão da XIV edição das Tasquinhas- 27 de Outubro a 1 

de Dezembro de 2009.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



 

 

 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, abrir/repor um caminho vicinal entre a Rua do 

Relógio e a Trav. Lopes – Casais das Amarelas, a requerimento de um dos proprietários 

interessados, Srº. Faustino Alberto Mata Oleiro, tendo em conta que  grande parte do 

espaço é público, conforme parecer da Câmara Municipal – Urbanismo, anexo ao 

processo e a parte restante pertencente à família do Srº.  Orlando Isidro Correia, que 

autorizou a abertura da serventia até à Trav. Lopes, conforme documentação, também 

anexa a este processo . ------------------------------------------------------------------------------

--- 10 – Deliberado, por unanimidade, executar um conjunto de acções junto das 

Entidades competentes, nomeadamente, Assembleia da República , Grupos 

Parlamentares, Estradas de Portugal, Governo Civil, Câmara Municipal  e Assembleia 

Municipal de Azambuja e dar conhecimentos à Assembleia de Freguesia Aveiras de 

Cima, Junta e Assembleia Freguesia de Alcoentre, Posto da GNR de Aveiras de Cima e 

Comunicação Social, com vista à tomada de medidas correctivas para evitar os 

acidentes quase diários no troço da EN 366, entre Aveiras de Cima e a CLC. ---------- 

---11 – Deliberado, por unanimidade, manter pendente o processo relativo ao pedido de 

subsídio da Associação Caçadores Aveiras de Cima, para  pagamento do seguro da 

carrinha, até que a Direcção venha a uma reunião da Junta .---------------------------------  

--- 12 – Deliberado, por unanimidade, abrir uma “porta de homem”, por administração 

directa na garagem, para cumprir com o parecer do Serviço Nacional de Bombeiros.-----  

--- 13 – Fica registado em acta que não houve concorrentes às Lojas do Mercado Diário, 

nºs: 7, 10,11 e 15, cujas propostas estava previsto serem abertas no dia 27 de Outubro 

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

--- 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 Sr. Presidente , Sr. 

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

 

 O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
  O Tesoureiro___________________________________ 
 
  


