
 

 

 

 

Acta nº. 07/2010 

 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 19  

de Janeiro de 2010.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte e 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 05 de 

Janeiro de 2010.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, concessionar o terreno com 2m2, no Cemitério, 

relativo à Cova 3 – Fila 12 – Talhão  13, a Maria José Moreira Carvalho para sepultura 

perpétua, onde se encontra sepultado o seu marido .------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, autorizar o Srº. Ezequiel Manuel da Costa a fazer a 

troca da cova situada no Talhão 9 – Rua B- Cova  8 onde se encontra sepultada sua mãe 

Idalina Rosa Costa, da  qual é proprietário, por uma outra situada no Talhão 13 – Rua 

H(9) – Cova 1, onde está sepultada  a sua esposa, Amélia Canteiro Pratas, revertendo a 

primeira ( T.9-R.B-C.8) para a posse da Junta de Freguesia ficando o Srº. Ezequiel 

Manuel da Costa Titular da Cova do Talhão 13 – Rua H(9) – Cova 1, sendo o corpo de 

sua mãe transladado para a cova do T-13 Rua H(9) – Cova 1, pagando as respectivas 

taxas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, pagar os prejuízos causados no espelho lateral do 

carro Opel Astra – 23-IM-23, de José Ferreira da Costa, pelo nossa viatura Opel, no 

valor de 117,10 euros   (cento e dezassete euros e dez cêntimos ), em virtude de a 

franquia do seguro ser de 250,00 euros ( duzentos e cinquenta euros ).---------------------- 

---5 – Deliberado, por unanimidade, delegar competências na Assistente Técnica 

Operacional, Maria dos Anjos Paulo para assinar certidões de afixação de editais de 

outras entidades e certidões de eleitor.------------------------------------------------------------ 

---6 – Deliberado, por unanimidade, delegar os poderes conferidos na Lei 5/A-2002, 

artº. 34, nº. 6 alínea p) no Presidente da Junta de Freguesia para passar atestados nos 

termos da Lei, nomeadamente atestados de residência, prova vida e situação económica. 

---7 – Deliberado, por unanimidade, delegar competências na Assistente Técnica 

Operacional, Maria dos Anjos Paulo, para certificar documentos nas ausências do 

Presidente da Junta .-------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, estabelecer contrato de consultoria com a Global 

@soft , para desenvolver o processo de avaliação de pessoal, durante o ano 2010, pelo 

valor de 840,00€ (oitocentos e quarenta euros) Iva incluído, pago por debito directo 

mensal de 70,00€ ( setenta euros )  cada mês.---------------------------------------------------- 

--- 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___________________________________ 
  


