
 

 

Ata nº 66/2012 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 24 de 

abril de 2012.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, os 

Senhores Presidente, Justino Cláudio de Oliveira, o Secretário, António Rodrigues Torrão e o 

tesoureiro, Carlos Manuel Canteiro de Brito.---------------------------------------------------------- 

--- Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------------   

      1 - Votação da ata de 10 de abril 2012 

2– Hasta Pública para a loja nº. 15 do Mercado Diário 

      3 – Denúncia do Contrato Assistência à Central Telefónica 

4 – Denúncia do Contrato Assistência às aplicações “ Canídeos” e Cemitérios”   

5 – Novos Contratos de Assistência Técnica às aplicações “ Canídeos” e “Cemitério” 

6 – Apoios financeiros à Festa Anual 2012 

7 – Outros apoios à Festa Anual 2012 

8 – Apoio financeiro à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aveiras de Cima 

9 – Concessão de cova no Cemitério 

10 – Rastreio Visual – Multiopticas  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 27 de março de 

2012.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública, para arrematação da loja  nº. 

15 do Mercado Diário, tendo como base de licitação  o valor de 1.080,00€ (mil e oitenta 

euros) /ano. As propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão 

de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 08 de maio 2012, às 18h00m, na presença dos 

concorrentes que comparecerem.------------------------------------------------------------------------ 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, denunciar o contrato de Manutenção e Assistência 

Técnica de um servidor de voz, nº. 122 MAT-2009, celebrado com a FLEXICOME, com 

efeito a partir de 01-01-2013.----------------------------------------------------------------------------- 

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, denunciar os Contratos de Assistência Global ao 

Software, celebrados com a Global Soft, nºs. 152”Winlic” (canídeos) e 1522 “WinCemit” 

(cemitério), com efeitos a partir, respectivamente, de 27/05/2012 e 16/05/2012.----------------- 
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   --- 5 – Deliberou, por unanimidade, celebrar um Contrato de Assistência e atualização  de 

Software às aplicações “ Licenças de Canídeos” e “Gestão de Cemitérios” pelo valor bianual  

de 840,00€ ( oitecentos e quarenta euros), acrescido de IVA, pago em 24 prestação mensais 

de 35,00€+IVA, ou seja, 17,50+IVA cada aplicação.-------------------------------------------------  

--- 6 - Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Aveiras de Cima, entidade organizadora da Festa Anual de 2012, com a 

importância de 350,00€ ( trezentos e cinquenta euros), como comparticipação nas despesas 

da Festa da Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------  

--- 7 –  Deliberou, por unanimidade, prestar os seguintes apoios à Fabrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia Aveiras de Cima, entidade organizadora da Festa Anual 2012: 1 – cedência de 

uma viatura, da aparelhagem sonora e oferta de um troféu para a prova de carrinhos de 

rolamentos. 2 – cedência do terreno da Milhariça para realização de uma vacada.------------- 

 --- 8 - 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 2012. ----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m
2 

, localizado no 

Cemitério de Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua F, Cova 1, a  Judite de Assunção Clemente 

Marques, para sepultura perpétua de seu marido, António da Silva Marques.--------------------- 

--- 10 – Deliberou, por unanimidade, ceder uma loja no Mercado Diário, que se encontre 

vaga, à Multiopticas, durante um dia a designar, para uma acção de Rastreio Visual Gratuita.- 

--- Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas e trinta  minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------------------- 

   O Presidente ___________________________________ 

 

 O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________ 
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