
Acta nº. 26/2010

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 12 

de Outubro 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 28 de 

Setembro de 2010.-----------------------------------------------------------------------------------

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, autorizar, Maria Lucinda Duarte da Silva Açucena 

a transladar a ossada de seu pai, Francisco Arçenio da Silva , que se encontra sepultado 

na Cova 5, Rua G, Talhão 13,  para  a Cova 10, Rua R, Talhão 10, onde se encontra  

sepultado seu sogro, sendo esta cova propriedade de seu marido, Luís Manuel da Silva 

Açucena .----------------------------------------------------------------------------------------------

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a mudança da titularidade , Cova 5, Rua I, 

Talhão 9, para nome de Cremilde Santos Vitório, onde se encontram sepultados seus 

pais, em virtude de  os restantes herdeiros terem abdicado dos seus direitos em relação 

ao terreno, conforme documentos arquivados nesta secretaria .-------------------------------

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

Cemitério de Aveiras de Cima, no Talhão 13, Rua I, Cova 5, a  Mário Nuno Jesus  

Martins,  Carlos Alberto Jesus Martins e  Paula Beatriz  Jesus Martins,  para sepultura 

perpétua de seu pai, António Santos Martins.---------------------------------------------------- 

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

Cemitério de Aveiras de Cima, no Talhão 14, Rua D, Cova 3, a Manuel Joaquim Vieira, 

para sepultura perpétua de sua esposa, Aida Luís Ferrão  Vieira.-----------------------------

---  6  –  Deliberou,  por  unanimidade,  concessionar  outra  cova  e  transladar  os  restos 

mortais de Luís António Simão, enterrado na Cova 7 , Rua A, Talhão 14 devido ao facto 

de  o  espaço  ser  necessário  para  construção  de  gavetões  e  desvio  do  respectivo 

arruamento. Apenas será devida a taxa da concessão da respectiva sepultura perpétua. O 

pagamento do terreno será efectuado, em 5 prestações ( 4x 100,00€ e 1x 148,00€) .------

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, pagar a factura nº. A – 2194, de 06.10.2010, da 

Empresa Electro Maniquense, no valor de 2480,50€, respeitantes a trabalhos prestados.- 



---  8  –  Deliberou,  por  unanimidade,  ceder  uma  sala  da  Junta  de  Freguesia,  para 

realização de uma reunião de eleitos da CDU, no dia 16 Outubro .---------------------------

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta de Freguesia , à Casa 

do Benfica para realização de uma Assembleia Geral, no dia 30 de Outubro.--------------

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, contratar o  Duo Musical Borges&Nelson, pelo 

valor de 300,00€ (trezentos euros), para animar a Festa de São Martinho a realizar  no 

Mercado Diário, no dia 13 de Novembro.--------------------------------------------------------

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, emitir a Procuração que a seguir se transcreve: 

-----------------------------------------Procuração---------------------------------------------------

------- Justino Cláudio de Oliveira , divorciado, residente na Rua do Moinho Novo, 43, 

em Aveiras de Cima, que outorga em representação da Junta de Freguesia de Aveiras de 

Cima,  na  qualidade  de  Presidente  da  mesma,  no  uso  de  poderes  que  lhe  foram 

conferidos aos 29 dias do mês de Outubro de 2009, como consta da acta da 1ª. reunião 

da Assembleia de Freguesia para o quadriénio de 2010 a 2013, constitui suas bastantes 

procuradores,  a  Srª.  Drª.   Maria  José Abreu,  Advogada com cédula  profissional  nº. 

20604L e a Srª. Drª. Liliana Canteiro Maucabelo, Advogada com cédula profissional nº. 

1598E, com escritório na Rua do Bairro Alto, nº. 2, 2050 – 082 Aveiras de Cima, a 

quem confere os mais amplos poderes forenses por lei permitidos. Aveiras de Cima, 15 

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

---  13 – Deliberou,  por unanimidade,  pagar  a  franquia de 250,00€ à Companhia  de 

Seguros Mundial, que teve origem na reparação da viatura OPEL 52-28-RA.--------------

--- 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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