
Acta nº. 28/2010

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 09 

de Novembro de 2010.-----------------------------------------------------------------------------

--- 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 

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 26 de 

Outubro de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------

---  2  –  Deliberou,  por  unanimidade,  adjudicar  à  ElectroManiquense  a  montagem, 

instalação e manutenção da iluminação de Natal  na Vila  de Aveiras de Cima,  Vale 

Brejo, Vale Coelho e Casais das Comeiras, pela importância de 3 850,00 € + Iva, por ter 

sido a empresa que apresentou preços mais favoráveis.----------------------------------------

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um suplemento remuneratório “ Abono para 

falhas” às funcionárias  administrativas,  Helena Isabel Henriques Silva Mata e Isabel 

Maria Canteiro Martins, com efeitos  a partir de 01.11.2010, devido ao facto de ambas 

manusearem e terem à sua guarda valores e numerário sendo por eles responsáveis com 

base  na  Lei  12-A/2008  de  27  de  Fevereiro  e  no  parecer  da  ANAFRE 

CEC/DS/5772/2010, de 28-10-2010.-------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, contribuir com a importância de 50,00€ (cinquenta 

euros), para a Ceia de Natal de crianças desfavorecidas, organizada pelo Destacamento 

Territorial de Alenquer da GNR.------------------------------------------------------------------

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

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua C, Cova 5, a Maria Eugénia Morais 

Isidoro Torrão, para sepultura perpétua  de seus pais, José João Sequeira Isidoro e Elvira 

Morais Paixão.----------------------------------------------------------------------------------------

---  6  – Deliberou,  por  unanimidade,  comparticipar  com uma palete  de  49 sacos  de 

cimento e uma carrada de resíduos na obra de reparação de uma valeta,  na Rua dos 

Combatentes, junto à Quinta do Srº. Humberto Gomes.----------------------------------------

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

lojas  nº. 9/12 , nº. 11 e nº. 18 do Mercado Diário com base de licitação respectivamente 

de 3.000,00€ (três mil euros)/ano, 1.200,00€ (mil e duzentos euros)/ano e 1.500,00€ 

( mil e quinhentos euros)/ano. As propostas serão apresentadas em carta fechada, até 

uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 06 de Dezembro 



de  2010,  às  18h,30m,  na  presença  dos  concorrentes  que 

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

--- 08 – Deliberou, por unanimidade, comprar 500 galhardetes à Diácria a 1,50€ ( um 

euro e cinquenta cêntimos) cada + Iva, por apresentar preços mais favoráveis.-------------

---  09 – Deliberou,  por unanimidade,  apoiar  monetariamente a EXPORAINHA, que 

ocorrerá  na  Casa  do  Povo  de  Aveiras  de  Cima,  com  a  importância  de  200,00€ 

(  duzentos 

euros).--------------------------------------------------------------------------------------

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, pagar a importância de 300,00€ (trezentos euros)+ 

Iva  à  Segurihigiene,  relativa  a  anuidade  do  contrato  de  Segurança  e  Higiene  no 

Trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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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