
 

 

Acta nº. 04/2009 

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

dia 09  de Dezembro 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 Ordinária de 24 de 

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

--- 2 – --------------------------------------Informação----------------------------------------------

------------------------------ Abertura das propostas para as  lojas.------------------------------ 

----- As Propostas para a concessão das lojas do Mercado Diário, nºs. 7,10,11 e 15, 

foram abertas por mim , Presidente da Junta, na presença da assistente administrativa, 

Helena Mata, e do esposo da concorrente, Srª. Ana Cristina Ferreira Alves, pelas 18,30h 

do dia 09/12/2009.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- A concorrente, Srª. Ana Cristina Ferreira Alves apresentou uma proposta no valor de 

1625,00€/ano, 135,42€/ mês, para a loja nº. 10, para exercer o negócio de artigos de 

decoração, roupas e produtos isotéricos.----------------------------------------------------------

--- A FLEXICOME, apresentou uma proposta de 1200,00€/ano, 100,00€/mês,para a loja 

nº.7, para prestação de Serviços e Soluções de Telecomunicações, Lda.---------------------  

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, adjudicar a concessão da loja nº. 10 do Mercado 

Diário à Srª. Ana Cristina Santos Ferreira Alves, pelo valor de 1625,00€ /ano 

(135,42€/mês), com efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2010, por ser a única 

concorrente a esta loja .----------------------------------------------------------------------------- 

--- 4- Deliberado, por unanimidade, adjudicar a loja do Mercado Diário nº. 7 á Firma 

FLEXICOME, pelo valor anual de 1200,00€ (100,00€/mês), com efeitos a partir  de 01 

de Janeiro de 2010, por ser a única concorrentes a esta loja .--------------------------------- 

--- 5 – Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de 100,00€ (cem 

euros) à Associação dos Bombeiros Voluntários de Azambuja para o Natal do 

Bombeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, pagar a importância de 1027,50€ (mil e vinte sete 

euros e cinquenta cêntimos), correspondente a 137 horas, ao Srº. Domingos Simão, 

pelos serviços prestados, durante o ano 2009, como operador da máquina  de controle 

de vegetação.------------------------------------------------------------------------------------------   

--- 7 – Deliberado, por unanimidade, adjudicar à Electro Maniquense os Serviços de 

Iluminação de Natal/2009.-------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, inscrever o Presidente da Junta de Freguesia e 

Presidente da Assembleia de Freguesia no XII Congresso da ANAFRE, que decorrerá 

no Centro de Congressos de Lisboa, nos próximos dias 22,23 e 24 de Janeiro de 2010.-- 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1ª.Modificação Orçamental da receita  

no valor de 4.800,00€ (quatro mil e oitocentos euros).----------------------------------------- 

--- 10 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 4ª. Modificação Orçamental da despesa 

no valor 8.816,00€ (oito mil e oitocentos e dezasseis euros).--------------------------------- 

--- 11 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 2º. Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimento, no valor 1.450,00€ (mil e quatrocentos e cinquenta euros).------------------- 

--- 12 – Deliberado, por unanimidade, apresentar uma candidatura  ao Instituto de 

Emprego e Formação Profissional, para 4 subsidiados, durante o ano 2010 .--------------- 

---13 -  Deliberado, por unanimidade, emitir declaração a favor de Maria Adelaide 

Gutierres Duarte Gonçalves, em como é detentora de uma parcela de um terreno baldio 

nos Casais das Inglesas, cedido pela Junta Freguesia Aveiras de Cima, para construção 

de habitação, com  a área de 481m2 , tendo em conta as actas da Comissão 

Administrativa nº. 34 de 31/10/1975 e acta do executivo nº. 9/1982, de 14/04/1982, cujo 

extractos a seguir se transcrevem: ----------------------------------------------------------------- 

------ Extracto da acta nº. 34, de 31/10/1975 da Comissão  Administrativa de Freguesia 

de Aveiras de Cima:--------------------------------------------------------------------------------- 

------“Foram vendidos terrenos baldios destinados a construção de habitação aos 

Senhores: Joaquim Gutierres Torres, conhecimento nº. 310/3205 = 617m2 -------- 

------Extracto da acta nº. 9/1982, de 14/04/1982, da Junta de Freguesia de Aveiras de 

Cima:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----“ Estiveram presentes os Senhores Joaquim Gutierres Duarte, Maria Adelaide 

Gutierres e Eva Gutierres Torres, moradores nos Casais das Inglesas, pertencente a esta 

Freguesia. O assunto que os trouxe perante  esta Junta é o seguinte: O Srº. Joaquim  

Gutierres Duarte, possuidor através da compra efectuada em 22 de Outubro de 1975 de 

um terreno pertencente a esta Junta de Freguesia, com uma área de 617m2 , 

confrontando a Norte com o Srº José Torres,  Sul estrada camarária, Nascente António  

Gutierres Torres e Poente Eva Gutierres Torres. Veio dialogar com este executivo no 

sentido de dispensar o mesmo terreno a favor de suas irmãs, Senhora Maria Adelaide 

Gutierres Duarte uma parte com a área 481m2  e à Senhora Eva Gutierres Torres, uma  



 

 

parte com 136m2 , uma vez que até esta data não efectuou quaisquer benfeitorias no 

terreno e não está mais interessado no terreno uma vez que neste momento já possui 

outras propriedades. De acordo com as declarações prestadas pelos presentes deliberou 

a Junta de Freguesia concordar com as mesmas e autorizar tais transferências”.....--------    

--- 14- Deliberado ,por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à 

Assembleia de Freguesia: Plano Plurianual de Investimentos, Planos de Actividades 

para ao ano de 2010 e Orçamento para o ano de 2010, com um total geral de 

289.263,00€ ( Duzentos e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e  três euros. Aprovado 

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

--- 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___________________________________ 
  


