
Acta nº. 14/2009 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 07 

de Julho 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 23  de Junho de 2009. 

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

--- 2 – Deliberou aprovar o orçamento da caixilharia alumínio, de José Henrique 

Bernardo, no valor de 700,00€ (setecentos euros)+ Iva, para substituição de parte do 

tecto falso da loja dupla nºs. 9/12 do Mercado Diário. Aprovado por unanimidade.------ 

--- 3 – Deliberou aprovar o orçamento do PRG – Paulo Roberto Gaspar, no valor de 

400,00€ (quatrocentos euros) + Iva, para revisão da instalação eléctrica da loja dupla 

nºs. 9/12, do Mercado Diário, para novo arrendamento. Aprovado por unanimidade.---- 

--- 4 – Deliberou ceder o Salão Nobre a Ana Rita Silva Varino, para lançamento do seu 

livro “ Fragmentos de Uma Alma”, no dia 11 do Julho de 2009, pelas 15 horas. 

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

---5 –Deliberou lançar uma hasta pública para arrematação das lojas nºs. 11 e 15 do 

Mercado Diário, com base de licitação, respectivamente de 1.500,00€ (mil e quinhentos 

euros)/ano e 1.200,00€ (mil e duzentos)/ano. As propostas serão apresentadas em carta 

fechada, até uma hora  antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 28 

de Julho de 2009, às 18h,30m, na presença dos concorrentes que comparecerem. 

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

--- 6 – Deliberou instituir um impresso para transferência de verbas, pontualmente via 

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

--- 7 – Deliberou aprovar a Proposta de Prestação de Serviços do Srº. Tiago Duarte 

Felix, no valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros), para implementação de uma 

página Internet com Gestor de Conteúdos, que consiste na instalação, configuração e 

formação de Gestor de Conteúdos Joomla. Aprovado por unanimidade.-------------------- 



--- 8 – Deliberou ceder a aparelhagem e as chaves do WC do Parque das Malhadinhas à 

Comissão de Festas para um almoço de regozijo , no próximo dia 18 de Julho de 2009. 

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

--- 9 - Deliberou conceder a Maria Odete Paulo de Brito, uma  declaração em como é 

actual proprietária do terreno,  Talhão 3, Fila AC, Cova 7, no Cemitério de Aveiras de 

Cima, inicialmente concessionado a Suzete Catorze Paulo, já falecida, conforme 

documentos arquivados nesta secretaria  . Aprovado por unanimidade.---------------------- 

--- 10 - Deliberou conceder a Maria Amélia Lavado dos Reis Paulo de Brito, uma  

declaração em como é actual proprietária do terreno,  Talhão 3, Fila AC, Cova 6, no 

Cemitério de Aveiras de Cima, inicialmente concessionado a António Julião de Brito, já 

falecido, conforme documentos arquivados nesta secretaria. Aprovado por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---11 - Deliberou concessionar um terreno com 2 m2, a Maria da Conceição Santos 

Patrício , Talhão 13, Fila L(12), Cova 2, no Cemitério de Aveiras de Cima, destinado a 

sepultura perpétua de seu marido, António Manuel Oliveira Timbolim. Aprovado por 

unanimidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, Srº. Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------- 

  

                       O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
   O Tesoureiro___________________________________ 
  
 
 
     


