
Acta nº. 27/2010

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26 

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 12 de 

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

---  2  –  Deliberou,  por  unanimidade,  alugar  à  Xeconxira  uma  máquina  Xerox 

Wokrcentre 7435V-R, com as seguintes características:

 Copiador /Impressora digital de 35 ppm P/B e 35 ppm a cores com frente e verso 

automático(DADF), 4 bandejas de 520 folhas A4/SRA3 até 220Gr, 1 bandeja 

multiusos  de  100  folhas  até  250Gr,  Disco  rígido  de  40  GB,  Resolução 

1200X2400DPI, Digitalização Profissional e Fax Local e de Rede.

E nas seguintes condições:
 Período de 48 meses, mensalidade 151,63€, cópias a cores – 0,0690 cada, cópias 

a preto – 0,0069, oferta de  10 caixas de papel, assistência técnica e manutenção 

total  da  Xerox,  que  inclui  mão  de  obra  e  peças,  retoma  da  máquina  da 

fotocopiadora  DC  230  inventariada  sob   o  numero  166,  revisão  geral  da 

fotocopiadora 1632.-------------------------------------------------------------------------

---  3  –  Deliberou,  por  unanimidade,  adjudicar  à  empresa  OSF-  Octávio  Saramago 

Ferreira, Herd.Ldª., o fornecimento dos equipamentos e mão de obra para instalação da 

Climatização do Edifício Sede da Junta de Freguesia, pelo importância de 14 892,70€ 

(  catorze mil oitocentos e noventa e dois euros e setenta cêntimos) +Iva , por ter sido a 

única empresa a responder ao Concurso lançado na plataforma electrónica  VORTAL, 

com um valor inferior à base de 14 900,00€ ( catorze mil e novecentos euros), conforme 

proposta 302/10, de 28-10-2010.------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Após consulta de preços às 4 agências funerárias, que operam na nossa freguesia, 

à  qual  apenas  a  RIBAFUNE  apresentou  preços,  foi  deliberado,  por  unanimidade, 

recorrer,  sempre  que  necessário,  aos  serviços  da  Agência  Ribafune  para  abertura  e 

tapamento de cova – 55,00€ (cinquenta e cinco euros)+ Iva e 1º. e 2º. arranjos – 10,00€ 

(dez euros) +Iva, levantamento de ossadas – 30,00€ (trinta euros) + Iva.-------------------- 



--- 5 - Na sequência da reunião do Executivo da Junta de Freguesia, com os Dirigentes 

da Casa Povo- António Pratas Cardoso, José António Gerardo, António José da Mata, 

Márcio Silva, Joaquim Torres  e tendo em conta  a falta  de receitas para desenvolver as  

suas actividades tradicionais, foi deliberado, por unanimidade o seguinte :

     -   Apoio financeiro de 300,00€ (trezentos euros)para Festival Nacional Infantil de 

Folclore – 2010.

- Apoio financeiro de 300,00€ ( trezentos euros) para organização da Feira das 

Tasquinhas – 2010.

- Apoio  com  mão  de  obra  para  montagem  e  desmontagem  dos  “Stands”  da 

Exposição da Feira – 2010, dentro da disponibilidade do pessoal da Junta de 

Freguesia.

- Apoio financeiro de 400,00€ (quatrocentos euros) às duas equipas de Futsal que 

se encontram a disputar provas oficiais.

- Apoio com mão de obra para tratar do seu Jardim.-------------------------------------

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, estabelecer um plafond de 10,00€ ( dez euros), para 

o almoço dos operadores e motoristas da Câmara Municipal, quando trabalham, em fins 

de semana, na nossa freguesia, no arranjo das serventias rurais, ao abrigo do Protocolo 

da Delegação da Competência da Câmara Municipal.------------------------------------------

---  7  – Deliberou,  por  unanimidade,  concessionar  o  Ossário  nº.  9,  do Cemitério  de 

Aveiras de Cima, a Sérgio Pedro dos Santos Ramos Costa, para colocação das ossadas 

dos  familiares  que  se  encontram  sepultados  na  Cova  3,  Rua  N,  Talhão 

13 .-----------------

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

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua B, Cova 3, a Maria de Lurdes da Costa 

Lopes,  para  sepultura  perpétua   de  seu  marido  Júlio 

Pinto .------------------------------------

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

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 14, Rua D, Cova 4, a  Maria Odilia Graça Bito 

Sardinha, para sepultura perpétua  de seus pais, Amélia Neves da Graça, José Agostinho 

Bito.  Os  restantes  herdeiros  abdicaram  dos  seus  direitos  em  relação  ao  mesmo, 

conforme declarações arquivadas nos serviços.--------------------------------------------------

--- 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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