
 

 

Acta nº. 19/2009 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 15  

de Setembro 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 01 de Setembro de 2009. 

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

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, subscrever o contrato de prestação de serviços de 

cobrança de recibos da água, proposta pela ADAZ – Águas de Azambuja, por um 

período de cinco meses, renovável por períodos  de doze meses, que prevê uma 

contrapartida de € 0,16 por cada recibo. --------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, conceder um subsídio de 250,00€ ao atleta 

residente na freguesia, Sr. José Luís Gomes Maduro, com vista à sua preparação para 

eventual participação nos Jogos Olímpicos de 2012.------------------------------------------- 

--- 4 –Deliberado, por unanimidade, autorizar o Circo Luftman, a instalar-se no terreno 

do Mercado para realizar espectáculos nos dias 18,19 e 20 de Setembro 2009.------------- 

---5 – Fica registado em acta  que  a Srª. Liliana Gomes, denunciou o contrato de 

arrendamento da  loja nº. 10 e arrecadação correspondente à mesma, libertando as 

instalações a partir de 01 de Outubros de 2009 .------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, autorizar à CDU- Coligação Democrática Unitária, 

uma reunião relacionada com as suas actividades, no Salão Nobre da Junta de 

Freguesia, no próximo dia 20 de Setembro de 2009, pelas 15 horas. ------------------------ 

---7 - Deliberado, por unanimidade, passar declaração a Maria da Conceição Egipto 

Pereira, em como é actual proprietária do terreno do cemitério desta Vila, no Talhão 2, 

Rua U, Cova 5, inicialmente concessionado a Rosa Carmina Vieira, já falecida, 

conforme documentos arquivados nesta secretaria .-------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, a 3ª. Modificação Orçamental da despesa no valor 

28.700,00€ (vinte e oito mil e setecentos euros ).----------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 1º. Modificação ao Plano Plurianual de 

Investimento, no valor, 1500,00€ (mil e quinhentos).------------------------------------------ 

 



 

 

--- 10 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 3ª. Revisão Orçamental, no valor 

13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros) da receita e despesa .------------------------------ 

--- 11 – Deliberado, por unanimidade, aprovar a 2ª. Revisão ao Plano Plurianual de 

Investimentos no valor de 4.00,00€ (quatro mil euros).---------------------------------------- 

--- 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 e o Srº. Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------- 

  

 O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
   

O Tesoureiro___________________________________ 
 
  
 


