
 

 

 

 

Acta nº. 09/2010 

 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 16  

de Fevereiro de 2010.------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte e 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 02 de 

Fevereiro de 2010.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

lojas nºs. 11 e 15, do Mercado Diário, com base de licitação respectivamente de 

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 12 de Março de 2010, às 18h30m, na presença dos 

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

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, concessionar o terreno com 2 m2 no Cemitério de 

Aveiras de Cima a Maria Cecília Reis Cadeireiro Luís, para sepultura perpétua, onde se 

encontram os restos mortais de seu tio, João José Reis, em virtude de outros familiares 

não terem reclamado os seus direitos durante o prazo concedido no Edital nº. 02/2009.-- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, conceder tolerância de ponto no dia 16/02/2010 – 

Terça Feira de Carnaval aos trabalhadores da Junta de Freguesia.--------------------------- 

---5 – Deliberado, por unanimidade, apoiar a UDO – União Desportiva do Oeste, 

entidade organizadora da prova de ciclismo “ Troféu  Joaquim Agostinho – 7 a 11 Julho 

2010” subscrevendo a disputa de uma “Meta Volante – Junta de Freguesia” na Rua Drº. 

Francisco Maria Almeida Grandella, nº.123, pelo valor de 400,00€  (quatrocentos  

euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---6 – Deliberado, por unanimidade, arrancar as duas árvores (vimeiros) existentes no 

Jardim  Rosa do Miguel e plantar uma outra (pimenteira), em virtude de estarem velhas, 

doentes e o espaço no local ser reduzido. Para o efeito foi comprada uma “pimenteira” e 

mais um candeeiro de jardim.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

---7 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a mudança da titularidade da concessão 

do terreno com 2m2 do Cemitério de Aveiras de Cima, em nome de Bernardino Vieira 

Paulo para Maria Luisa Fernandes Terrão Cláudio, sendo devida a taxa regulamentar.--- 

--- 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___________________________________ 
  


