
Ata nº 53/2011

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 25  de 

Outubro 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 11 de Outubro de 

2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, proceder ao levantamento das ossadas ou abertura dos 

covais  para  novos  enterramentos,  nos  Talhões  11,12  e  13,  conforme Edital  nº.  1/2011, 

arquivado na secretaria desta Junta de Freguesia.----------------------------------------------------

---  3  -  Deliberou,  por  unanimidade,  organizar  a  tradicional  Festa  de  S.  Martinho,  no 

Mercado Diário, na noite de 12 Novembro 2011, com animação por um Conjunto Musical, 

oferta de castanhas e água-pé.--------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, contratar o conjunto musical “ Duo Musical Borges e 

Nelson” para animar a Festa de S. Martinho, pela importância de 300,00€ (trezentos euros).-

---  5  –  Deliberou,  por  unanimidade,  conceder  à  Srº.  Luisa  Pereira  Torres  dos  Santos, 

residente em Aveiras de Cima, mais um metro quadrado no terreno do cemitério Talhão 8 

Rua H Cova 6, do qual já é proprietária, e que na altura da compra foi para sepultar uma 

criança.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, manter pendente o requerimento/petição de Maria Isabel 

Ferreira da Costa,  para aquisição da Cova 1, Rua R, Talhão 10, onde se encontra sepultado 

António Gaspar Guilherme, até que seja resolvido o problema do alargamento do Cemitério 

ou  construção  de  gavetões,  processo  que  está  a  decorrer  na  Câmara  Municipal  de 

Azambuja.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da direcção de Reinserção Social – 

Santarém, para que o Srº. Avelino Vieira de Abreu, pague uma multa em regime de SMT- 

substituição de multa por trabalho a favor da comunidade.-----------------------------------------

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a comissão Política Concelhia de Azambuja do 

PS  a  realizar  uma  reunião  de  militantes  e  simpatizantes,  no  Salão  Nobre  da  Junta  de 

Freguesia, no próximo dia 29 de Outubro, a partir das 17 horas até às 20 horas.----------------

---9 – Deliberou, por unanimidade, o pagamento da fatura da Caixilharte nº. 707, de 13-10-

2011, no valor 736,00€ (setecentos e trinta e seis euros), relativa à reparação da grade da 

entrada  principal  do  edifício  da  Junta  de  Freguesia  e  dos  trabalhos  de  manutenção  das 

restantes grades das portas e janelas .------------------------------------------------------------------



---  10  –  Deliberou  por  unanimidade,  autorizar  a  Casa  do  Benfica  a  colocar  2  mesas  e 

cadeiras  no  exterior  da  loja,  isento  de  taxas,  devendo  recolher  as  mesmas  após  o 

encerramento diário das instalações.-------------------------------------------------------------------

 --- 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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