
Acta nº. 15/2009 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 21  

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, esteve ausente por se encontrar de 

férias.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou aprovar a Acta da reunião Ordinária de 07  de Julho de 2009. 

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

--- 2 – Deliberou pagar a quantia de 150,00€ (cento e cinquenta euros) ao Rancho  

Folclórico da Casa do Povo Aveiras de Cima, pela sua actuação na Festa das 

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

--- 3 – Deliberou executar 5000 exemplares do Guia/ Roteiro da Freguesia, em parceria 

com a Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Azambuja, à Nova Gráfica do Cartaxo, Ldª., 

pela importância de 875,00€ ( oitocentos e setenta e cinco euros), acrescida de Iva 

,conforme orçamento/estimativa nº. 1312-09, de 22.06.2009. Aprovado por 

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

--- 4 – Deliberou concessionar a Rosa Mariana Pereira Pinto Sequeira um terreno no 

Cemitério, com 2m2,correspondente à Cova 2 – Rua D (5) – Talhão 13, onde se 

encontra sepultado o seu marido, José Joaquim Duarte Sequeira, para sepultura 

perpétua. O pagamento será efectuado em 4 prestações mensais de 125,00€ (cento e 

vinte cinco euros) cada. Aprovado por unanimidade.------------------------------------------- 

---5 –Deliberou delegar as funções de instrutor no processo de contra ordenação nº. 

81/09 da NPA – Destacamento Territorial de Alenquer, nos termos e para os efeitos do 

artigo 50º. do Decreto Lei 433/82, de 27 de Outubro, alterado e republicado pelo 

Decreto- lei nº. 244/95, de 14 de Setembro, com as alterações da Lei nº. 109/2001, de 24 

de Dezembro – Direito de Audição e Defesa de Arguido – da competência desta Junta 

de Freguesia, no Exmº. Senhor António Rodrigues Torrão, secretario desta Junta  . 

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.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

                       O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
    
  
 
 
     


