
 

 

 

 

Acta nº. 11/2010 

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

de Março 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 Março 

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

--- 2 –  Auto de Abertura  - Hasta pública para arrendamento de 2 lojas do Mercado 

Diário,12-03-2010.---------------------------------------------------------------------------------- 

Presenças ; Presidente  - Justino Cláudio de Oliveira, Tesoureiro – Carlos Manuel 

Canteiro de Brito , Assistência Técnica -  Maria dos Anjos Reis Paulo e Concorrente  - 

Kanshay Ablyazova.---------------------------------------------------------------------------------

Abertura de propostas : Apenas deram entrada duas propostas (um para cada loja ). - 1ª. 

Proposta em nome Kanshay Ablyazova para a loja nº. 15, oferece 100 euros/mês , para 

instalação de comercio de produtos alimentares. – 2º. Proposta  em nome de 

OMNISPACE, para a loja nº. 11, oferece 100 euros/mês, para instalação de um 

escritório de construção civil. Legalidade : Constatado que foram cumpridos os 

requisitos regulamentares, foram as propostas aceites, que serão presentes ao executivo 

da Junta de Freguesia em 16.03.2010, para deliberação, aprovado por unanimidade.------ 

--- 3 – Deliberou por unanimidade, atribuir a loja nº. 15 do Mercado Diário de Aveiras 

de Cima, à Srª. Kanshay Ablyazova, residente na Trav. do Adro, nº. 4 - Aveiras de 

Cima, portadora do Titulo Residência  nº. P000767654, com o numero contribuinte 

239253078, pela renda mensal de 100,00€, por ter sido a única concorrente, para o 

exercício de comércio de produtos alimentares, já cozinhados , com efeitos a partir de 

01 de Abril de 2010.--------------------------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou por unanimidade, atribuir a loja nº. 11 do Mercado Diário Aveiras de 

Cima, à empresa OMNISPACE, com sede em Alcochete, numero contribuinte 

508633060, por ter sido a única concorrente, pela renda mensal de 100,00 euros para 

escritório relacionado com construção civil, com efeitos a partir de 01 de Abril de 2010.  

 

 

 



 

  

---5 – Deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento da MP – Consultadoria 

Informática, para renovação do antivírus Panda, para o período de Março 2010 a Março 

de  2013, pela importância de 266,40 euros acrescido de Iva .-------------------------------- 

--- 6 -  Deliberou por unanimidade, aceitar um estagiário com o Curso Profissional de 

Técnica de Secretariado, ministrado pela Escola Secundária de Azambuja, durante o 

período de 12.04.2010 a 02.07.2010 – 420 horas .---------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 229,24€, 

correspondente ao valor do prémio de seguro de viatura da Associação de Caçadores da 

Freguesia de Aveiras de Cima, do ano de 2009.------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por uanimidade, autorizar o enterramento do corpo de Gertrudes 

Micaela Dez Reis Carriço Duarte, no Cemitério de Aveiras de Cima, falecida no Centro 

Social e Paroquial  de Aveiras de Cima.---------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou , por unanimidade, notificar o Srº. Vitor Costa Correia para proceder 

ao pagamento da de 475,00 euros que lhe foi aplicada no processo 81/09 de NPA – 

Alenquer, conforme nosso ofício 90 de 16/03/2010 . ------------------------------------------ 

--- 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___________________________________ 
  


