
 

 

Acta nº. 19/2010 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 06  

de Julho 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. Carlos Manuel Canteiro de Brito, 

Tesoureiro, O secretário não participou porque acompanhou o Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo à  Ilha da Madeira, em representação  da Junta de Freguesia.   

Ordem do Dia     

--- O Executivo da Junta de Freguesia :----------------------------------------------------------- 

--- 1-  Deliberou por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 22 de Junho 

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

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, atribuir as seguintes lojas do Mercado Diário de 

Aveiras de Cima, aos respectivos concorrentes que apresentaram melhores  propostas, 

conforme documentação arquivada junto ao auto de abertura das mesmas: -  Loja nº. 5 , 

a Maria Camila Agostinho Botão, pela importância de 2250,00€/ ano ( 187,50/mês), 

para comércio de roupa de criança. – Loja nº. 10, a Maria Manuela Medeiros, pelo valor  

de 1400,00€/ano (116,67€)/mês para prestação  de serviços de engomadoria.- Loja nº. 

11, a Helena Mata Pombeiro Mourão Lourenço, pela importância de 1200,00€ / ano ( 

100,00 €/ mês), para venda de peças de automóveis. – Loja nº. 19, ao Núcleo 

Sportinguista , pela importância de 1625,00€ / ano ( 135,42€ /mês), para Sede Social da 

Associação. Mais foi deliberado que as lojas serão entregues no próximo dia 

15/07/2010, razão pela qual haverá lugar à cobrança de apenas meio mês.----------------- 

--- 3 – Deliberou por unanimidade, atribuir apoio financeiro ao Rancho Folclórico 

Camponeses do Vale Brejo no valor de 400,00€, para organização do seu XXXII 

Festival de Folclore, bem como a cedência do Salão para a Cerimónia de Boas Vindas 

aos grupos visitantes.--------------------------------------------------------------------------------   

--- 4 – Deliberou por unanimidade aprovar o orçamento estimativa nº. 346-10-VS, de 

01-07-2010, no valor de 752,63€ com Iva incluído, para reparação da viatura NISSAN, 

CABSTAR.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou por unanimidade, proceder ao abate o mobiliário a seguir 

descriminado, em  virtude de se encontrar avariado e o elevado custo da sua reparação 

ser equivalente ao valor da compra do mesmo equipamento  em estado novo: - 

Cadeiras Simples – nºs inventario- 5,7,14,15,16,17,18,19,22,26,28,30; Cadeiras com 

escrivaninha – nºs. inventário – 32,35,43,45,46,47,48,50,53; Cadeiras de reuniões – 

nº.s invantário- 102,103,104,105,106,107; Cadeiras de secretaria- nºs inventário – 

109,183,190,199,202; Mesa/ Secretária – nº. inventário -118 .------------------------------ 

 



 

 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, oferecer o mobiliário abaixo descriminado, 

constante da informação nº. 8 dos Serviços Administrativos, abatido ao inventário, por 

deliberação do Executivo, nesta data : - 12 Cadeiras simples, 9 cadeiras com 

escrivaninha, 6 cadeiras de reuniões, 5 cadeiras de secretária, 1 mesa/ secretária.---------  

--- 7 – Deliberou por unanimidade, adquirir duas extensão de 5 mt à Tecniauto pela 

importância de 120,00€ + Iva , para a aparelhagem de som, instalada no Salão.----------- 

--- 8 - Deliberou por unanimidade, pagar a importância de 531,00€ ( quinhentos e um 

euros) ao operador da máquina de controle de vegetação, relativa a 59 horas, efectuadas 

durante o período de 21 de Maio a 12 de Junho 2010.------------------------------------------ 

 --- 9 – Deliberou por unanimidade,  concessionar um terreno com 2m
2
, no cemitério de 

Aveiras de Cima – Talhão 11 – Rua A – Cova 1 , onde se encontra sepultada Cristina de 

Abreu Ferreira, aos seus 3 netos : António José Patrício Abreu; Horácio Manuel Patrício 

Abreu e Ana Cristina Patrício Abreu.------------------------------------------------------------- 

--- 10 – Deliberou por unanimidade, emprestar a aparelhagem de som ao Centro Social 

e Paroquial, com os acessórios, para a Festa de Aniversário do Lar da Nossa Senhora da 

Purificação no próximo dia 12.07.2010.----------------------------------------------------------  

--- 11 – Deliberou por unanimidade, registar em acta que a Empresa Visão Futura – 

Contabilidade e Gestão, Ldª, concessionária da Loja nº. 19 Mercado Diário, pediu a 

rescisão do contrato a partir  de 30.06.2010.----------------------------------------------------- 

--- 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 Tesoureiro___________________________________ 

  


