
 

 

Acta nº. 21/2009 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 13  

de Outubro 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 29 de Setembro de 2009. 

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

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, lançar uma hasta pública para arrematação das 

lojas nºs. 7, 10,11e15, do Mercado Diário, com base  de licitação respectivamente  de 

1200,00€ (mil e duzentos euros)/ano , 1500,00€ (mil quinhentos euros)/ano, 1500,00 € 

(mil e quinhentos euros)/ano e 1200,00€ (mil e duzentos euros)/ano. As propostas serão 

apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, 

que ocorrerá no dia 27 de Outubro de 2009 , às 18h30m, na presença dos concorrentes 

que comparecerem . --------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, ceder mais um espaço no antigo Campo de Futebol 

do Vale do Brejo ao Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo para instalar um 

Salão, um palco e instalações sanitárias de apoio à  Sede Social do Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo, conforme Protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia de 

Aveiras de Cima a Câmara Municipal de Azambuja e o Rancho. Mais foi deliberado dar 

poderes ao Presidente da Junta para assinar o referido protocolo.----------------------------- 

--- 4- Deliberado, por unanimidade, concessionar a Aldina Maria Costa Ferraz um 

terreno no Cemitério, com 2m2,correspondente à Cova 6 – Fila E (6) – Talhão 13, onde 

se encontra sepultada seu marido, Manuel Correia Pratas, para sepultura perpétua.------ 

--- 5- Deliberado, por unanimidade, concessionar a Bruno José Martins Pereira um 

terreno no Cemitério, com 2m2,correspondente à Cova 1 – Fila N (14) – Talhão 13, 

onde se encontra sepultada seu pai, Jorge Pereira Morais, para sepultura perpétua.------ 

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

 O Presidente ___________________________________ 

             O Secretário____________________________________ 
 
  O Tesoureiro___________________________________ 



 
  


