
 

 

Acta nº. 03/2009 

 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 24  

de Novembro de 2009.----------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte uma horas  e estiveram presentes o Srº. Justino Cláudio 

de Oliveira, Presidente, Srº António Rodrigues Torrão, Secretário,  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 11 de 

Novembro de 2009.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, lançar uma hasta pública para arrematação das 

lojas nºs. 7,10,11 e 15, do Mercado Diário, com base de licitação respectivamente  de 

1200,00€(mil e duzentos euros)/ano, 1500,00€ (mil e quinhentos euros)/ano,1500,00€ 

(mil e quinhentos euros)/ano e 1200,00€ (mil e duzentos euros)/ano. As propostas serão 

apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, 

que ocorrerá no dia 09 de Dezembro de 2009, às 18h30m, na presença dos concorrentes 

que comparecerem.----------------------------------------------------------------------------------  

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, contratar a empresa Global  Soft BSC para 

efectuar a avaliação anual do pessoal da Junta de Freguesia, relativamente ano 2009, 

pela importância de 700,00€ (setecentos euros) + Iva, nos termos da proposta de 10 de 

Novembro de 2009.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4- Deliberado, por unanimidade, optar pelo Restaurante “ Clube da Quinta da Lapa”, 

para a Festa Convívio de Natal dos trabalhadores e eleitos, pelo valor de 20 euros (vinte 

euros)/pessoa, tendo em conta o parecer dos trabalhadores , quanto ao local.-------------- 

--- 5 – Deliberado por unanimidade, concessionar o terreno com 2m2 correspondente à 

Cova nº. 3 – Rua N (14) – Talhão 11 a Fernanda Maria Sequeira Torrão Neves Pereira , 

onde se encontra sepultado o seu pai, Pedro Joaquim Pereira Torrão, tendo em conta que 

seu irmão, também herdeiro, não ter exercido os seus direitos durante o prazo definido 

no EDITAL da Junta de Freguesia, que expirou em Julho/2006.----------------------------- 

--- 6 – Deliberado, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m2, correspondente 

à Cova Nº. 2, Rua J(11), Talhão 13, Valter Filipe Pereira Ramos, onde se encontram 

sepultados os seus avós José Ferreira Anacleto Pereira  e Maria Amélia da Silva Botão, 

tendo em conta que os herdeiros directos não exercem os seus direitos à concessão do 

prazo definido pelo EDITAL da Junta de Freguesia, que expirou em Julho de 2006.------ 

 

 



 

 

--- 7 – Deliberado, por unanimidade, concessionar o terreno no Cemitério, 

correspondente à Cova nº. 5, Rua C(4), Talhão 13, ao Srº. Constantino Paulo Gonçalves 

onde se encontra sepultado a sua esposa Maria Irene Antunes Gonçalves.------------------ 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, a proposta do Presidente da Junta que a seguir se 

transcreve : -----------------------Tolerância de Ponto--------------------------------------------   

Considerando que em 2009,o Dia de Natal é a uma sexta-feira, o que implica que não 

haja lugar às tradicionais “Pontes Natalícias”, proponho: 1 – Conceder tolerância de 

ponto parcial nos dias 30 de Novembro e 7 de Dezembro, mantendo-se os serviços em 

funcionamento. Os serviços devem assim organizar-se no sentido de uma parte dos 

funcionários terem tolerância de ponto no dia 30 e outra parte no dia 7; 2 – Conceder 

tolerância de ponto no dia 31 de Dezembro mantendo no entanto os serviços essenciais.- 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, pagar a quantia de 544,00€ (quinhentos e quarenta 

e quatro euros ), ao Srº. José Manuel Costa Correia, pelo fornecimento de 160 Kg de 

castanhas assadas na Festa de S. Martinho, no Mercado Diário.------------------------------ 

--- 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 Sr. Presidente , Sr. 

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

 

 O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
  O Tesoureiro___________________________________ 
  


