
 

 

Acta nº. 16/2010 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 25  

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 11 de Maio 

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

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, adquirir 100 cadeiras de visita para o salão nobre; 6 

cadeiras de escritório; 1 cadeira de executivo e 2 sofás/ cadeirões, pelo valor global de 2 

744,10€ ( dois mil setecentos e quarenta e quatro euros e dez cêntimos ), com Iva 

incluído, por ser a empresa que apresentou preços mais favoráveis, conforme processo 

arquivado nos serviços  .---------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou por unanimidade, adquirir à Movixira um conjunto de móveis para 

equipar um gabinete, composto por duas secretárias com um canto de ligação; um bloco 

de 3 gavetas; 2 armários de correr e uma mesa de reuniões, pelo valor total de 884,40€ ( 

oitocentos e oitenta e quatro euros e quarenta cêntimos ) que inclui o Iva, transporte e 

montagem, por ter apresentado o preço mais favorável, conforme opção 2 da sua 

proposta , arquivada nos serviços.----------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou por unanimidade, adquirir 20 caixas de correio à firma Luís Oliveira 

de Sousa – Aveiras de Cima, em material ZINCOR, com as dimensões 38x17x28,5cm, 

cor verde, para o Mercado Diário, pelo preço de 25, 00€ ( vinte cinco euros) cada, com 

Iva incluído.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou por unanimidade, adquirir um vídeo projector Epson EB. 572 + Tela, 

pelo valor de 399,00€  ( trezentos e noventa e nove euros), com Iva incluído, para uso 

no Salão Nobre da Junta de Freguesia .----------------------------------------------------------- 

 --- 6 – Deliberou por unanimidade, concessionar a Idalina Lúcia de Almeida um terreno 

com 2m
2 

 no Cemitério de Aveiras de Cima, no Talhão nº. 11, Rua D (5), Cova 1, 

destinado a sepultura perpétua, de sua mãe Maria Amélia Lúcio, em virtude de seu 

irmão José Luís Gaspar ter abdicado dos seus direitos. O pagamento será efectuado em 

4 prestações iguais.
  
---------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 



 

 

 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, concessionar ao Srº. Francisco Pratas dos Santos, 

um terreno com 2m
2, 

no Cemitério de Aveiras, no Talhão 13 - Fila E (6 ) – Cova 2, 

destinado a sepultura perpétua da sua esposa Maria Ivone Damas Abreu Santos.---------- 

--- 8 – Deliberou por unanimidade, prestar apoio logístico à Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, na sua acção de Rastreio do Cancro da Mama à mulheres dos 45 aos 69 anos de 

idade, durante o período de 14 Junho a 15 de Julho 2010, na Freguesia de Aveiras de 

Cima.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---  9 – Deliberou por unanimidade, registar em acta que a Srª. Ana Cristina dos Santos 

Ferreira  Alves, concessionária da loja nº. 10 do Mercado Diário, pediu a rescisão do 

seu contrato a partir  de 30 de Junho de 2010.--------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou por unanimidade, registar nesta Acta o Despacho CCA nº. 2/2010-05: 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, na 

qualidade de Presidente do Conselho de Coordenação da Avaliação, nos termos do nº. 

10 do artigo 4º. do Decreto Regulamentar nº. 6/2006, de 20 de Junho, decide aprovar o 

Regulamento do Conselho de Coordenação da Avaliação que se anexa.-------------------- 

--- 11 – Deliberou por unanimidade, registar nesta Acta a Acta nº. 2/2010 do Concelho 

de Coordenação de Avaliação: --------------------Acta nº. 2/2010---------------------------- 

Aos vinte dias do mês de Maio de Dois Mil e Dez reuniu em sessão ordinária o 

Conselho de Coordenação da Avaliação Justino Cláudio de Oliveira,  Presidente, 

António Rodrigues Torrão, Secretário, Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro, 

estando presentes todos os elementos. Iniciados os trabalhos, e dado esta ser a primeira 

reunião do Conselho de Coordenação de Avaliação (CCA), por si aprovado por 

despacho nos termos do nº. 10  do artigo 4º. do Decreto- Regulamentar nº. 6/2006, de 20 

de Junho. Foi analisado o enquadramento legal das percentagens máximas da avaliação 

e verificado, que face ao número de trabalhadores, oito(8), a Junta de Freguesia de 

Aveiras de Cima, deliberou poder ser atribuído duas menções de Desempenho 

Relevante e não poder ser atribuído a menção de Desempenho Excelente. Foi analisada 

a questão da definição dos avaliadores, tendo sido deliberado por unanimidade que o 

avaliador será o membro do CCA com maior contacto com cada funcionário, 

concretamente, Justino  Cláudio de Oliveira. Nada mais  havendo a tratar, foram 

encerrados os trabalhos pelas 17 horas.  Junta de Freguesia de Aveiras de Cima, 25 de 

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

--- 12 - Deliberou por unanimidade, concessionar, a Srº. Matilde Gomes Grazina 

Carapinha, um terreno com 2m
2, 

no Cemitério de Aveiras, no Talhão 9 - Fila F  – Cova 

1,  após pagamento da taxa de transmissão de direito de uso, conforme guia de receita 

nº. 617 de 02/06/2010.------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

 

--- 13 - Deliberou por unanimidade, concessionar, a Srª. Maria Manuela Gomes Grazina 

dos Santos, um terreno com 2m
2, 

no Cemitério de Aveiras, no Talhão 9 - Fila F  – Cova 

2,  após pagamento da taxa de transmissão de direito de uso, conforme guia de receita 

nº. 618 de 02/06/2010.------------------------------------------------------------------------------ 

--- 14 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a 2º. Alteração Orçamental da despesa no 

valor de 1460,00€ ( mil quatrocentos e sessenta  euros).--------------------------------------- 

--- 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___________________________________ 

  


