
 

 

Acta nº. 02/2009 

 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 11  

de Novembro 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, Secretário,  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 Extraordinária de 30 de 

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

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, renovar o contrato de trabalho a termo resolutivo 

certo de Maria Augusta de Jesus Rodrigues de Almeida, por mais 3 anos, a partir 13 de 

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

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 350,00€ 

(trezentos e cinquenta euros) à Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a Feira das 

Tasquinhas e mão de obra  para montagem da estrutura e limpesas.-------------------------- 

--- 4- Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 350.00€ 

(trezentos e cinquenta euros) à Casa do Povo de Aveiras de Cima para o Festival 

Infantil de Folclore .--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberado por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Casa do Povo de 

Aveiras de Cima, no valor de 250,00€ e mão de obra para limpesas, pela organização da 

Expo.Rainha/2009, que este ano decorre no Pavilhão da Casa do Povo .-------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 100,00€ ( 

cem euros), para um espectáculo promovido pelo INATEL no auditório da Casa do 

Povo de Aveiras de Cima, integrado nos Circuitos Culturais Reggae.----------------------- 

--- 7 – Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio monetário à Associação 

Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, no valor de 25,00€ (vinte cinco euros) para 

curar um leproso.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, concessionar o terreno do Cemitério 

correspondente à Cova -5 ; Rua P; Talhão 13, à Srª. Maria Fernanda da Piedade Batista, 

onde se encontra o seu marido, Domingos Travessa Pratas, para sepultura perpétua.-----   

 

 

 

 

 



 

 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, concessionar o terreno do Cemitério 

correspondente à Cova 5; Rua O; Talhão 13 , ao Srº. Jacob Miguel Patrício, onde se 

encontra sepultado a sua esposa, Rosa dos Santos Pereira , para sepultura perpétua. ------ 

--- 10 – Deliberado, por unanimidade, adjudicar a publicação de um anúncio de 1/8 de 

página a cores, no Jornal “ o Mirante”- Aniversário, no valor de 190,00€ (cento e 

noventa horas )+ Iva. -------------------------------------------------------------------------------- 

---11 – Deliberado, por unanimidade, renovar o contrato de publicidade Institucional 

com o Rádio Ribatejo e o Jornal Correio de Azambuja, para o período de Janeiro a 

Dezembro/2010, pelo valor de 70,00€/mês (setenta euros), acrescido dos custos de 

difusão + IVA.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberado, por unanimidade, renovar o contrato de publicidade Institucional 

com a Rádio Voz do Concelho, para o período de Novembro/2009 a Junho /2010, pela 

importância de 70,00€/mês ( setenta euros), acrescido de custos de difusão + Iva.--------- 

--- 13 – Deliberado, por unanimidade, disponibilizar um espaço na Sede da Junta de 

Freguesia para reuniões dos eleitos da CDU, no âmbito da preparação das Sessões da 

Câmara e Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------

--- 14 – Deliberado, por unanimidade, marcar o Jantar Convívio de Natal dos 

Trabalhadores e eleitos para o dia 19 de Dezembro de 2009, pelas 20 horas, num dos 

restaurantes que ofereçam as melhores condições.---------------------------------------------- 

--- 15 – Deliberado, por unanimidade autorizar a Empresa “ Carlitos Unipessoal, Lda” 

montar o Circo Circolandia no terreno da Milhariça, durante o período de Novembro de 

2009 a 18 de Novembro de 2009.------------------------------------------------------------------ 

 --- 16 – Deliberado, por unanimidade, fazer uma prospecção no mercado, para comprar 

mobiliário em falta no edifício/Sede da Junta de Freguesia, nomeadamente Staples e 

Moviflor.----------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 17 – Deliberado, por unanimidade, enviar as Boas Festas de Natal e Ano Novo às 

Entidades com quem trabalhamos, nos termos habituais.-------------------------------------- 

--- 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___________________________________ 
  


