
Acta nº 33 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 18  de 

Janeiro 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 – Atendimento público: Um Grupo constituído por Casimiro Maucabelo, Joaquim Neno, 

Maria do Rosário Neno, João Pedro Nunes Alves, Maria Alexandra Pereira Caetano Alves, 

apresentaram um problema relacionado com uma linha de água por onde correm águas sujas, 

oriundas  de  uma  fábrica  localizada  nas  imediações  das  suas  residências.  Foram 

encaminhados para a Câmara Municipal  - Vereador Silvino Lúcio.-------------------------------

--- 2 – Esteve presente o Srº. Pedro Rocha, Presidente da Direcção do Aveiras de Cima Sport  

Clube, que assinou a renovação do Protocolo de Colaboração que consiste na manutenção da 

Escola de Formação na área do Futebol, para jovens .-----------------------------------------------

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 04 de Janeiro de 

2010.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação Caçadores da Freguesia de Aveiras 

de Cima, com importância de 150,00€(cento e cinquenta euros) na realização de duas batidas 

às Raposas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 –Deliberou, por unanimidade, aprovar dar um apoio financeiro de 25,00€ ( vinte cinco 

euros), à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau, para a Campanha a favor de 

pessoas atingidas pela doença da Lepra e de outras causas de marginalização social.-----------

---  6  -  Deliberou,  por  unanimidade,  organizar  o  desfile  de  carros  Alegóricos  e  Grupos 

Carnavalescos, no próximo dia 08 de Março de 2011 – Terça feira, atribuindo um prémio de 

participação de 75,00€ (setenta e cinco euros) a cada grupo com pelo menos 15 elementos .--

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, comprar à Xirabrinde 18 calças, tipo fardamento, para 6 

funcionários com a categoria de Assistentes Operacionais  pelo valor de 20,30€ (vinte euros e 

trinta cêntimos) cada unidade, c/Iva incluído.---------------------------------------------------------

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

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 10, Rua U, Cova 5, a José António Carvalho Ferreira 

e seu irmão, José Carlos Carvalho Ferreira, para sepultura perpétua  de sua mãe, Generosa 

Afonso Carvalho.-------------------------------------------------------------------------------------------



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

perpétua do Cemitério de Aveiras de Cima,  Talhão 1 – Rua D – Cova 12, em nome de 

Herminia Ferreira  Simão, onde se encontra  sepultada sua filha ,  Maria de Deus Simões 

Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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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