
 

Ata nº 45 /2011 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 05 de 

Julho de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma horas e trinta minutos e estiveram presentes, o Srº. 

Presidente, Justino Cláudio de Oliveira  Srº. António Rodrigues Torrão, Secretário e  o Srº. 

Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro.--------------------------------------------------------- 

Ordem do Dia     

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata da Reunião Ordinária de 21 de Junho de 

2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 - Deliberou por unanimidade, fornecer 3 mts de areia de esboço para um trabalho 

Etnográfico (canteiro de arroz) para o Festival de Folclore do Rancho do Vale Brejo.--------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, efetuar um seguro na Companhia  Império Bonança , 

através da ASAL, para os seguintes autarcas: Presidente – Justino Cláudio de Oliveira ; 

Secretário – António Rodrigues Torrão; Tesoureiro – Carlos Manuel Canteiro Brito.----------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, renovar o contrato da publicidade institucional com a 

Rádio Voz do Concelho, durante o período de 01/07/2011 a 31/12/2011, pela importância de 

50,00€/mês, acrescido  4% de custos de difusão + 23%  Iva .-------------------------------------- 

--- 5 -  Deliberou, por unanimidade, adjudicar á Firma CentroSegur, a colocação de fita 

antiderrapante nas escadas da Sede da Junta , conforme Orçamento nº. 10/2011.--------------- 

---6 – Fica registado em ata, que se passou a seguinte: CERTIDÃO------------------------------- 

----Justino Claudio Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, 

pertencente à Freguesia de Aveiras de Cima, pessoa colectiva nº. 506864804, usando da 

competência que lhe foi conferida pela Junta de Freguesia.------------------------------------------ 

 Para os devidos efeitos certificamos que,  Maria de Lourdes Bagulho Cortes Rocha, 

possuí uma casa na Rua Sebastião Amaro Santos, nº. 20  Vale Cêpo 2050 - 194 Aveiras de 

Cima, construção a que corresponde a morada ,inscrita na matriz com o artigo nº. 2082, 

incluindo as alterações constantes do processo de legalização nº. 18/09   a decorrer na 

Câmara  Municipal de Azambuja, já se encontrava construída exactamente como estão hoje, 

em data anterior a 1 de Janeiro de 1991,conforme documentos arquivados nestes serviços.---- 

------Por ser verdade e me ter sido requerido passo o presente, que assino e vai autenticado 

com o selo branco em uso nesta Junta de Freguesia.-------------------------------------------------- 

--- E eu, Maria dos Anjos, Assistente Técnica da mesma Junta, o subscrevo. Secretaria da 

Junta de Freguesia, aos 13 de Junho de 2011.--------------------------------------------------------- 

 

 



 

---7 – Foi deliberado  passar certidão para fins  de insuficiência económica , á Senhora 

Cristina Isabel Pinto Sequeira, solteira, nascida a 24 de Janeiro de 1982, filha de José 

Joaquim Duarte Sequeira e de Rosa Mariana Pereira Pinto Sequeira, natural de Aveiras de 

Cima, reside na Rua da Boavista, 42 - Vale do Brejo - Aveiras de Cima, apresentou 

documento comprovativo passado pela Repartição das Finanças, onde  consta que a mesma 

possui um bem móvel na freguesia de Alcabideche com o valor patrimonial de 1.080,00 

euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Mais se declara que, a requerente exerce a profissão de motorista auferindo 600 euros 

mensais, tendo a seu cargo o seu companheiro Cipriano Manuel Mendes Fragoso, que se 

encontra desempregado e os seus filhos, Iúri Sequeira Fragoso e Hugo Sequeira Fragoso, 

ambos com 7 anos de idade.------------------------------------------------------------------------------ 

---  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, Srº. Presidente, Srº. 

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

 

   O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________ 

  


