
 

 

Ata nº 63/2012 

 

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

março de 2012.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma horas e trinta minutos e estiveram presentes, os 

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

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

--- Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------------   

      1 - Votação da ata de 28 de fevereiro 2012 

2– Arrendamento de loja nº. 10 

      3 – Hasta Pública   

4 – Contrato PT/TMN - Telemóveis 

5 – Divulgação da Freguesia e seus valores 

6 – Pagamentos ao funcionário António Bento Mata  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 28 de fevereiro de 

2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, arrendar a loja nº. 10, do Mercado Diário, pela quantia 

mensal de 90,00€ (noventa euros) ou seja 1080,00€ (mil e oitenta euros)/ ano, a partir de 01 

de Abril de 2012, a Maria do Céu Almeida Agostinho, para comércio de roupa e bijutaria.--- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública, para arrematação das lojas   

nº.s 11 e 15 do Mercado Diário, tendo como base de licitação  o valor de 1.080,00€ (mil e 

oitenta euros) /ano para cada loja. As propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma 

hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 26 de março 2012, às 

18h00m, na presença dos concorrentes que comparecerem.----------------------------------------- 

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, subscrever o processo de adesão às novas condições do 

contrato assinado entre a PT/ TMN e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo  - 

CIMLT, que nos oferece condições tarifárias para a rede móvel, imbatíveis.--------------------- 

   --- 5 – Deliberou, por unanimidade, comparticipar com a importância de 150,00€ (cento e 

cinquenta euros), no projecto de divulgação da freguesia, dos seus valores culturais, 

gastronómicos e de outras áreas mais relevantes, promovido pela RVC – Rádio Voz do 

Concelho – Cooperativa de Serviços Radiofónicos, CRL, que envolve todas as freguesias do 

Município de Azambuja.----------------------------------------------------------------------------------  
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--- 6 – Deliberou, por unanimidade, efectuar o pagamento da importância de 369,02€ ( 

trezentos e sessenta e nove euros e dois cêntimos), ao funcionário António Bento Mata, 

relativa às férias não gozadas e subsídios de férias e de Natal, correspondente  aos meses de 

janeiro e fevereiro e março de 2012, por terminar o seu contrato de trabalho em 30.03.2012.-- 

--- Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, 

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

 

 

   O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________ 
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