
 

 

Acta nº. 14/2010 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 27  

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

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

--- A reunião teve inicio às vinte uma horas e trinta minutos 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 13 de Abril 

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

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, aprovar um Voto de Louvor à Delegação de Aveiras 

de Cima, da Cruz Vermelha Portuguesa pelos 25 anos de existência, a transportar 

doentes e socorrer sinistrados.-------------------------------------------------------------------- 

--- 3 –Deliberou por unanimidade, aprovar o despacho nº. 1/2010 do CCA- Conselho de 

Coordenação de Avaliação que aponta para a concessão de um prémio de desempenho, 

ao funcionário Saturno Manuel Almeida Julião. Mais foi deliberado que o prémio 

monetário seja igual a meio vencimento base mensal.---------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou por unanimidade, aceitar e aprovar a minuta  do Protocolo Espaço 

Internet, proposta pela Câmara Municipal de Azambuja, para três computadores, 

equipamentos de rede e uma impressora .-------------------------------------------------------- 

--- 5 -  Deliberou por unanimidade,   subscrever um anuncio no Jornal “ O Mirante – 

Especial Feira de Maio, com formato 1/16 página a cores, pela importância de 70,00 €  

(setenta euros), Iva incluído .---------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, atribuir apoio financeiro a Filarmónica Recreativa 

de Aveiras de Cima, no valor de 400,00€ ( quatrocentos euros), pela organização do 

pelo Encontro de Bandas de 25 de Outubro 2009, que não foi pedido pela Direcção de 

então.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Delegação de Aveiras 

de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa, no valor de 100,00€ ( cem euros), para a 

Operação Peregrino Fátima 2010. ----------------------------------------------------------------- 

 --- 8 – Deliberou por unanimidade, oferecer uma Taça para as provas desportivas que 

irão decorrer na Festa do Avante .----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

--- 9 – Deliberou por unanimidade, aprovar a proposta da GlobalSoft, no valor de 

150,00€ ( cento e cinquenta euros) + Iva, para licenciamento do Sofware “ Gestão 

Administrativa”  instalado num computador recentemente adquirido, para utilização de 

uma estagiária .--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou por unanimidade, abater ao inventário a Central Telefónica, marca 

ALCATEL 41000 VS, adquirida em 1998, com o nº. de inventário 123, bem como os 

aparelhos telefónicos associados, inventariados sob os nº.s 124 e 196, por se 

encontrarem obsoletos. -----------------------------------------------------------------------------

--- 11 – Deliberou por unanimidade, abater ao inventário o computador inventariado sob 

o nº. 287, com a fonte de alimentação queimada, sem reparação possível.------------------ 

--- 12 – Deliberou por unanimidade, proceder ao abate de uma impressora marca Son 

Stylus, mod. Color 760, inventariada sob o nº. 192, por estar obsoleta e não ter 

reparação.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 13 – Deliberou por unanimidade, proceder ao abate do Tractor marca FORD, 

matricula HT-95-87, inventariado sob no nº. 250, entregue como retoma à firma 

Apolinários , na compra de um outro Marca NEWHOLLAND, em Setembro /2008.----- 

--- 14 – Deliberou por unanimidade, concessionar a Domingos Gomes Semedo, o 

terreno com 2m
2 

, do Cemitério de Aveiras de Cima, correspondente à Cova 4 – Talhão 

13 – Rua I, onde se encontram os restos mortais do seu irmão, José Luís Semedo 

Gomes, para sepultura perpétua. O pagamento será feito em 5 prestações mensais .------- 

 --- 15 – Deliberou por unanimidade, proibir banhar animais, nomeadamente cães, nos 

tanques de água de recreio das crianças, do Parque de Lazer das Malhadinhas.------------ 

--- 16 – Deliberou por unanimidade, pagar o abono de família e a bolsa de estudo à filha 

da funcionária Isabel Maria Canteiro Martins de Oliveira, Mariana Martins de Oliveira, 

nos termos legais.------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 17-  Deliberou por unanimidade, concessionar a Moreira Florêncio de Almeida, o 

terreno com 2m
2
 , no Cemitério de Aveiras de Cima, para sepultura perpétua, 

correspondente à Cova nº. 6 – Talhão – 13 – Rua I, onde se encontram os restos mortais 

do seu irmão José Manuel Florêncio de Almeida. A sua irmã Maria Belmira Florência 

de Almeida Damas, herdeira natural abdica dos seus direitos a favor de Moreira 

Florêncio Almeida, conforme declaração arquivada no processo.---------------------------- 

--- 18 – Deliberou por unanimidade, autorizar o averbamento da Cova nº. 2- Talhão – 1 

– Rua A, em nome de Maria Belmira Florêncio Almeida Damas, onde se encontram 

sepultados os seus pais Manuel Santana de Almeida e Belmira Maria Florêncio de 

Almeida, no Cemitério de Aveiras de Cima. O seu irmão Moreira Florêncio de 

Almeida, herdeiro natural, abdica dos seus direitos, a favor da irmã, conforme 

declaração apensa ao processo.--------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

 

     

--- 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___________________________________ 

  


