
 
 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 20 

de Janeiro de 2009.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- Local da Reunião  - Sede da Junta Freguesia.----------------------------------------------- 

--- A reunião teve inicio às vinte um horas  e trinta minutos e estiveram presentes o Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente, o Srº António Rodrigues Torrão, Secretário .---- 

 

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou aprovar a Acta da reunião Ordinária de 06  de Janeiro de 2009. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 2 – Deliberou  que a Junta de Freguesia não pagará  o valor de 225,00€ (duzentos e 

vinte e cinco euros), (50%) correspondente  à Meta da Junta de Freguesia /2008 por ter 

havido falhas da Organização do Prémio Joaquim Agostinho (ver acta de 13.05.2008) e 

subscrever, por inteiro, o valor da Meta Oficial /2009, em Aveiras de Cima . Aprovado 

por unanimidade .------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 3 –  Deliberou autorizar a transferência da titularidade da concessão de dois covatos 

– Cova  12 – Rua G - Talhão 1 e Cova 1 – Rua AG – Talhão 4 , em nome de Joaquim 

Manuel Leandro e Belmira Leandro para Guiomar Duarte Vieira, conforme 

documentação apresentada e arquivada nos serviços administrativos. Aprovado por 

unanimidade .----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou atribuir um subsídio à Casa do Povo Aveiras de Cima no valor de 

750,00€  (setecentos e cinquenta euros ) para apoiar a deslocação do Rancho Folclórico 

a Palma de Maiorca – Espanha , para participar no XIII Festival Mundial de Danzas 

Folkloricas .Aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou comprar um televisor à WORTEN, pela importância de 119,00€ ( 

cento e dezanove euros), para ser colocado no refeitório dos trabalhadores.  Aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou aceitar o aumento de 3% sobre o valor dos contratos de prestação de 

serviços da Global Soft . Aprovado por unanimidade.----------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou adjudicar à Gravymedal o fornecimento de 50 medalhas  com o 

diâmetro de 80mm, cunhada numa face com o brazão da freguesia, torneada com 

acabamento patine medalhística, pelo valor unitário de 4,60€ (quatro euros e sessenta 



cêntimos ) acrescido de IVA, conforme orçamento de 16 de Janeiro de 2009. Aprovado 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou apoiar o Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo, com uma 

verba de 100,00€(cem euros), para a organização de um BTT, no próximo dia 15 de 

Fevereiro de 2009. Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------  

--- 9 – O executivo desta Junta de Freguesia, reunida em 20.01.2009,deliberou fazer um 

agradecimento, por escrito, à Sivac, empresa de sucesso gerida por V. Exª. Luís 

Caetano, a oferta de parte dos vinhos consumidos na Festa Campestre das 

Malhadinhas/2008, no valor de 140,62€ (cento e quarenta euros e sessenta e dois 

cêntimos ) .Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou concessionar um terreno com 2 m2, a José Fernando Genovevo da 

Silva , Luís Miguel Genovevo da Silva , Aldina Maria Genovevo da Silva e Marilia 

Genovevo da Silva Martins Bernardo, Talhão 13, Fila B(2), Cova 3,no Cemitério de 

Aveiras de Cima, destinado a sepultura perpétua de seu pai, José da Silva Júnior. 

Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

--- 11 – Deliberou concessionar um terreno com 2m2 , a Cassilda Maria Ferreira Pratas 

Pereira, Talhão 11 Fila C(4), Cova 2, no Cemitério de Aveiras de Cima, destinado a 

sepultura perpétua de seu marido, Edmundo José Vidais Pereira. Aprovado por 

unanimidade .---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

             O Presidente ____________________________________ 
 
 
                O Secretário____________________________________ 
 
              


