
 

 

 

 

Acta nº. 13/2010 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 13  

de Abril de 2010.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- A reunião teve inicio às vinte e duas 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 30 de Março 

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

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, adquirir um computador Intel Core 2 Duo E5400, 

à MP- Consultadoria Informática, Ldª. , pela importância de 242,50 € (duzentos e 

quarenta e dois euros e cinquenta cêntimos), acrescido de Iva, conforme sua proposta 

12042010, para substituir um outro avariado, sem reparação.--------------------------------- 

--- 3 –Deliberou por unanimidade, apoiar financeiramente a Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima, com o valor de 132,00 € (cento e trinta e dois euros), pela sua  

participação no concurso de Bandas, organizado pelo Ateneu Artístico Vilafranquense.- 

--- 4 – Deliberou por unanimidade, subscrever uma inserção  alusiva ao 36º Aniversário 

do Dia da Liberdade – 25 de Abril, no Jornal A Tribuna , pela importância de 100,00 € ( 

cem euros), acrescida  de Iva .-------------------------------------------------------------------- 

--- 5 -  Deliberou por unanimidade,   disponibilizar as Instalações do Mercado Diário à 

Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, para obsequiar os 

convivas presentes  nas Cerimónias alusivas as comemorações do seu 25º. Aniversário, 

que ocorrerão no próximo dia 01 de Maio de 2010 .-------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, concessionar a Cova nº. 1- do Talhão 13 – Rua A, a 

Maria Guilhermina Custódio Cláudio, onde se encontram depositados os restos mortais 

de sua mãe Gertrudes Pereira Custódio, para sepultura perpétua, em virtude de os 

restantes herdeiros não terem mostrado interesse na aquisição do terreno, durante o 

prazo afixado no EDITAL nº. 1/2008, de 17.04.2008.------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

--- 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___________________________________ 

  


