
 

 

Acta nº. 15/2010 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 11  

de Maio 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 27 de Abril 

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

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, concessionar um terreno até 5m
2 

no Cemitério de 

Aveiras de Cima a Isabel Ferreira Adrião dos Santos, para construção de um Jazigo.----- 

--- 3 –Deliberou por unanimidade, concessionar o terreno com 2m
2 

 no Cemitério de 

Aveiras de Cima, correspondente à Cova nº.1  Talhão 13 Rua D(5), a Franklim Vieira 

Rodrigues, onde se encontra sepultada a sua esposa, Augusta dos Reis Ferreira. O 

pagamento será efectuado em 3 prestações mensais.---------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou por unanimidade, nomear o secretário da Junta de Freguesia, António 

Torrão, para acompanhar o Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo, à Ilha da 

Madeira , em representação do Presidente da Junta , por indisponibilidade deste.---------- 

--- 5 -  Deliberou por unanimidade, declarar que nada tem a opor à dispensa ao serviço 

da estagiária Cristiana Isidoro Oliveira, durante o período de 2 a 7 de Julho, para se 

deslocar à Ilha da Madeira, integrada no Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo. 

A autorização compete à respectiva Escola.-----------------------------------------------------  

--- 6 – Deliberou por unanimidade, apoiar financeiramente ao Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo com uma importância de 750,00€ (setecentos e cinquenta 

euros), que se desloca à Ilha da Madeira, durante o período de 2 a 7 de Julho 2010, no 

âmbito de um intercâmbio cultural, com o Rancho Folclórico Casa do Povo de Santana. 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, apoiar monetariamente - 400,00€ (quatrocentos 

euros) - à Comissão da Festa Anual, este ano a favor da Filarmónica Recreativa de 

Aveiras de Cima, que este ano decorre entre os dias 10 e 14 de Junho.----------------------  

 --- 8 – Deliberou por unanimidade, apoiar a Comissão da Festa na organização da 

corrida de carrinhos de rolamentos integrada no programa da Festa anual, oferecendo 1 

troféu, empréstimo da aparelhagem de som e serviço da carrinha.---------------------------  

 

 

 

 



 

 

 

--- 9 – Deliberou por unanimidade, autorizar a Comissão de Festas a utilizar o terreno da 

Milhariça para uma vacada no dia 12/06/2010, integrada no Programa  da Festa Anual.-- 

--- 10 – Deliberou por unanimidade, adquirir 50 T-Shirts com impressão a uma cor, 

frente e costas, pela importância de 3 euros cada, acrescida de Iva, à firma Joaquim do 

Carmo Pedro, por ter apresentado o preço mais favorável, conforme orçamento de 

19.03.2010, anexo.---------------------------------------------------------------------------------- 

---  11 – Deliberou por unanimidade, contratar o conjunto musical Borges & Nelson, 

pelo valor de 300,00€ (trezentos euros), para fazer a animação da Festa das 

Malhadinhas, durante a tarde do dia 6 de Junho 2010.------------------------------------------ 

--- 12 – Deliberou por unanimidade, pagar a factura nº. 2009117, da Printme, no valor 

de 126,00€ ( cento e vinte seis euros), relativa à compra e impressão de 30 camisolas 

relativas à praça das freguesias.-------------------------------------------------------------------- 

--- 13 – Deliberou por unanimidade, conceder tolerância de ponto aos funcionários da 

Junta de Freguesia no próximo dia 14/05/2010, por ocasião da visita do Papa, à 

semelhança do procedimento da Câmara Municipal.-------------------------------------------     

--- 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___________________________________ 

  


