
 

 

 

 

Acta nº. 08/2010 

 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 02  

de Fevereiro 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 19 de 

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

--- 2 – Deliberado, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços 

e a respectiva Tabela, promover a sua publicação no Diário da República para discussão 

pública durante um mês, findo o qual será remetido a Assembleia de Freguesia para 

discussão e votação.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, aderir ao Plano de preços da PT, beneficiando do 

tarifário promocional PT Voz Plus 50% que confere comunicações ilimitadas para as 

redes fixas nacionais, mediante um custo fixo mensal de 59,90€ (cinquenta e nove euros 

e noventa cêntimos ).-------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, aceitar a actualização das condições comerciais 

para ADSL, com velocidade de 8128/1024 KGPS: 19,00€ (dezanove euros )+Iva nos 

primeiros 12 meses e 25,00€ (vinte cinco euros) + Iva , nos 12 meses seguintes, por 

cada acesso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---5 – Deliberado, por unanimidade, aprovar as propostas da Câmara Municipal dos 

Protocolos de Delegação de Competência para o Mandato 2010/2013: 1) Protocolo 

Geral; 2) Protocolo do controle de vegetação.--------------------------------------------------- 

---6 – Deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma ALFRAGRI, Ldª., a construção e 

fornecimento de uma caixa de carga de 2m, mod. CB 200, por 575,00€ (quinhentos e 

setenta e cinco euros) c/ Iva Incluído, conforme orçamento de 14.01.2010.----------------- 

---7 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a GNR, sob responsabilidade do 

Comandante do Posto de Aveiras de Cima, Sargento Adjunto Dias, a parquear 2 motos 

na garagem do edifício da Junta de Freguesia, cedendo –lhe uma chave. ------------------- 

 

 

 

 



 

 

--- 8 – Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio de 100,00€ (cem euros) à 

ACBS – Associação Cinotécnica de Busca e Salvamento como forma de colaborar na 

sua deslocação em Missão Humanitária ao HAITI.--------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio no valor de 100,00€ (cem 

euros) à Casa do Povo de Aveiras de Cima, para atenuar as despesas de recepção à 

Banda da Marinha, que irá dar um concerto no próximo dia 26 de Março de 2010, no 

auditório da mesma entidade.----------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberado, por unanimidade, contratar o conjunto musical de Luís Filipe 

Batista Maçedo, para uma matiné de Carnaval, no dia 16 de  Fevereiro de 2010, 

integrada no Desfile, pela importância de 225,00€ (duzentos e vinte cinco euros ).-------- 

--- 11 – Tomamos conhecimento que a Festa Anual ocorrerá no período de 10 a 14 de 

Junho de 2010, organizada pela Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima.--------------  

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

de Aveiras de Cima, no Talhão 12 - Rua F - Cova 2, a Ana Maria Vitório Oleiro, onde 

se encontram os restos mortais do seu marido, Artur dos Santos Oleiro, para sepultura 

perpétua.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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___________________________________ 
  


