
 

 

Acta nº. 22/2010 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 17  

de Agosto 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, o 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 03 de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, renovar o protocolo existente com a Filarmónica 

Recreativa de Aveiras de Cima de Apoio à Escola de Música, que prevê a atribuição de 

1200,00 €/ ano ( 100,00€/mês), pagos em 4 trimestres de 300,00€, com efeito a partir de 

1 de Junho 2010 e termo em 30 de Maio 2011--POTOCOLO DE COLABORAÇÃO---- 

----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por 

Junta, e aqui representada pelo seu Presidente, Srº. Justino Cláudio de Oliveira, com 

poderes para o acto e a ----------------------------------------------------------------------------- 

--- FILARMÓNICA RECREATIVA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada 

por colectividade, e  aqui representada pelo Presidente da  Direcção,  António José 

Patrício Abreu  , com poderes para o acto.------------------------------------------------------- 

 Considerando que,----------------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Actividades  Recreativas, 

Culturais e Desportivas.------------------------------------------------------------As 

Colectividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras 

fundamentais  na dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos 

livres..-------------------------------------------------------------------------------- 

2. A avaliação directa das necessidades da Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima e após pedido de apoio apresentado por esta,  foi deliberado em 17-08-

2010 , conceder um subsidio no valor de 1.200,00€, a pagar  nos termos da 

proposta.------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Acordam em celebrar o presente Protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas:--- 

---- Primeiro.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Junta disponibiliza a verba de 1.200,00€ (mil e duzentos euros )  a pagar em 4 

prestações trimestrais  de 300,00€ ( trezentos  euros) , com início em 01 de Junho de 

2010, para ser aplicada na  formação de jovens na área da escola de música.--------------- 

 

 



 

---- Segunda .-------------------------------------------------------------------------------------- 

----  A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima  compromete-se a afectar na 

totalidade a quantia acima indicada na formação dos jovens da escola de música da 

colectividade..---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima manterá a Escola de Musica em 

funcionamento durante o período de vigência deste Protocolo. 

--- Quarta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Efectuará 3 (três ) concertos com a Banda no coreto do Jardim Joaquim Gomes 

Loureiro, nos meses de verão.---------------------------------------------------------------------- 

--- Quinta .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Publicitará, nas instalações da sua Sede Social, que a Escola de Musica está a ser 

apoiada pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.------------------------------------------ 

--- Sexta.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso a  Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima,  não realize as acções inerentes ao 

presente Protocolo, a Junta terá direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no 

incumprimento do Protocolo.--------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade,  lançar uma hasta pública para arrematação das 

lojas nºs.9/12 , nº. 11 e nº. 18, do Mercado Diário, com base de licitação 

respectivamente  de  3.000,00€ (tês mil euros) /ano, 1200,00€ ( mil e duzentos 

euros)/ano, 1500,00€ (mil e quinhentos euros)/ano . As propostas serão apresentadas em 

carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 

14 de Setembro de 2010, às 18h30m, na presença dos concorrentes que comparecerem.-  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, autorizar a empresa Aquático Show a instalar-se no 

Mercado Mensal, para realizar espectáculos com tubarões e focas, durante os dias 8, 9 e 

10 de Setembro de 2010.----------------------------------------------------------------------------   

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

, localizado no 

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 14 – Rua C – Cova 6, a Cristina de Sousa 

Custódio, para sepultura perpétua da seu falecido marido, José Rocha Pereira.------------  

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, concessionar o terreno com 2m
2
 , localizado no 

Cemitério de Aveiras de Cima,  - Talhão 9 – Rua B – Cova 8 , a Nuno Miguel Santos 

Maia, para sepultura do seu falecido avô, José Manuel Torres Galinha.--------------------- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2m
2
, localizado no 

Cemitério de Aveiras de Cima – Talhão 14 – Rua C – Cova 4, a Maria Amélia Abreu 

Botão, para sepultura perpétua de seus pais, Rosa Couceiro de Abreu e Manuel da Silva 

Botão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, concessionar o terreno com 2 m
2
, localizado no 

Cemitério de Aveiras de Cima – Talhão 11 – Rua L – Cova 3,  a Amélia Julião Paulo; 

Maria Cristina Julião Paulo Ferreira e António Manuel Julião Paulo, para sepultura 

perpétua do seus pais , João Manuel Paulo e Gestrudes Simões Julião, já falecidos. O 

pagamento será efectuado da seguinte forma: 1 prestação de 415,34€, e 2 prestações de 

66,33€ cada.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, dar deferimento ao pedido de Srº. Saturno Manuel 

Almeida Julião de rescisão do contrato de trabalho a termo certo resolutivo, com efeitos 

a partir de 31.08.2010 e proceder ao pagamento dos valores correspondentes ás 

remunerações dos períodos de férias não gozadas de 2009 e 2010 e aos subsídios de 

férias e de  Natal de 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 Srº. Presidente, Sr. 

Secretário e o Srº. Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 O Presidente____________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro___________________________________ 

  


