
Ata nº 55/2011

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 22 de 

Novembro de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------

--- 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,  Secretário,  António Rodrigues Torrão e 

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

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

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 08 de Novembro 

de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, cancelar o contrato relativo ao contador de fornecimento 

de água instalado no terreno da Milhariça , com o código de localização nº. 46888 – Rua da 

Serrada.----------------------------------------------------------------------------------------------------

---  3  -  Deliberou,  por  unanimidade,  atribuir  um apoio  financeiro  no  valor  de  300,00€ 

(  trezentos  euros)  para  a  realização  do  Festival  Infantil  de 

Folclore.--------------------------------

--- 4 –Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Casa do Povo de Aveiras 

de Cima, no valor de 200,00€ ( duzentos euros), para a ExpoRainha.-----------------------------

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

nº.s 1, 10, 15 e 16 do Mercado Diário com base de licitação de 1.800,00€ (mil e oitocentos 

euros) /ano para a loja nº. 1 e  1.200,00€ (mil e duzentos euros) / ano para as restantes lojas. 

As propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura 

das  mesmas,  que  ocorrerá  no  dia  20  de  Dezembro  2011,  às  18h30m,  na  presença  dos 

concorrentes  que 

comparecerem.-------------------------------------------------------------------------

---  6 – Deliberado por unanimidade, não instalar as iluminações natalícias, em virtude das 

dificuldades financeiras que atravessamos, devido à crise geral e em particular da Câmara 

Municipal de Azambuja, que este ano não atribuiu  qualquer comparticipação às Juntas de 

Freguesia, para este evento.------------------------------------------------------------------------------ 

---  7  –  Deliberado,  por  unanimidade,  realizar  o  jantar  confraternização  de  Natal  no 

restaurante  “  Oficina  dos  Sabores”,  no  próximo  dia  17-12-2011,  pelo  valor  de  18,00€ 

(dezoito euros), cada refeição.----------------------------------------------------------------------------

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, aceitar o acréscimo de mais 2 horas/mês, no Contrato de 

manutenção da rede informática, para manutenção do Site da Junta.-------------------------------

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a proposta da Direção – Geral de Reinserção 

Social, para que o Srº.  Mário Rui de Sousa Mata, cumpra o pagamento de uma multa em 



regime  de  SMT-  Substituição  da  Multa  por  Trabalho  a  Favor  da  Comunidade, 

correspondente a 110 horas, durante o período normal de trabalho.-------------------------------- 

---  10  –  Deliberado,  por  unanimidade,  notificar  e  proceder  à  resolução  do  Contrato  de 

Emprego-Inserção,  a  partir  do  dia  24  de  Novembro  de  2011,  em  virtude  de  ter  faltas 

justificadas ( atestado médico ) o que viola a Cláusula 5º. – do nº. 3, da alínea b).---------------

---  11 –  Deliberado,  por  unanimidade,  pagar  a  importância  de  462,00€  (quatrocentos  e 

sessenta e dois euros) ao Srº. José Manuel Costa Correia, pelo fornecimento e confeção de 7 

sacos de castanhas, para a Festa de S. Martinho.------------------------------------------------------

---  12 – Deliberado ,  por unanimidade,  inscrever  o Secretário  da Junta de Freguesia,  na 

qualidade de Delegado ao XIII Congresso da ANAFRE, em Portimão, em  representação do 

Presidente da Junta de Freguesia. Por indicação da Presidente da Assembleia de Freguesia, 

inscrever em sua representação o Sr. Luís Falacho, eleito no mesmo Órgão, como Delegado. 

Inscrever os restantes eleitos do Executivo, Srs. Justino Oliveira e Carlos Brito, na qualidade 

de Eleitos Observadores.----------------------------------------------------------------------------------

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

--- Eram vinte e quatro horas quando o  Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.-------

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

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

 O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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