
Acta nº 34 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 02  de 

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

--- 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, o Srº. António Rodrigues Torrão, Secretário e  o Srº. 

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

Ordem do Dia    

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 18 de Janeiro de 

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

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar à firma Luso Química o fornecimento de 60 

embalagens de Kg de potenciador de decomposição de cadáveres ao preço unitária de 16,54€

( dezasseis euros e cinquenta e quatro cêntimos ) + Iva. -------------------------------------

--- 3 –Deliberou, por unanimidade, adjudicar à firma Insecta o fornecimento de 60 litros de 

erbicida   “  Cosmic”  pelo  valor  unitário  de  3,57€  + 

Iva.-----------------------------------------------

---  4  -  Deliberou,  por  unanimidade,  concessionar  um terreno  com 2  m2  ,  localizado  no 

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua J, Cova 6, a Manuel Ferreira Correia, para 

sepultura perpétua  de seus sogros, Inês Adelina César e Francisco de Matos.-------------------- 

---  5  – Deliberou,  por  unanimidade,  contratar  o  conjunto  musical  de  Luís  Filipe  Batista 

Maçedo, para uma matiné de Carnaval, no dia 08 de  Março de 2011, integrada no Desfile, 

pela importância de 225,00€ (duzentos e vinte cinco euros ).----------------------------------------

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 200,00€ ( duzentos euros), à UDO – 

União Desportiva do Oeste, entidade organizadora da prova de ciclismo “ Troféu  Joaquim 

Agostinho – 7 a 10 Julho 2011”, pela passagem na freguesia.--------------------------------------

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão de 2ª. via de Alvará da sepultura 

perpétua do Cemitério de Aveiras de Cima,  Talhão 4 – Rua AG – Cova 6, em nome de 

Alzira Ferreira Simões Lourenço.-----------------------------------------------------------------------

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

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

--- Para constar se lavrou a presente acta,  que vai ser assinada pelo Srº. Presidente , Srº. 

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

O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________



O Tesoureiro____________________________________
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