Ata nº 08/2018
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 23
de janeiro de 2018.------------------------------------------------------------------------------------ Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.-------------------------------------------------- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes,
António Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio
Manuel Patrício Abreu, Tesouseiro.------------------------------------------------------------------ Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 09 de janeiro de 2018.
2 - Hasta Pública das lojas nºs 15 e 19 do Mercado Diário.
3 - Torna Público o Edital nº. 1/2018, Levantamento de Ossadas no Cemitério
de Aveiras de Cima.
4 – Apoio ao Rancho Folclorico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para
viagem à Bélgica.
5 – Isenção de taxa de licença actividade ruidosa, ao Centro Social Recreativo e
Cultural do Vale Brejo, para a realização de um Baile de Carnaval.
--- Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------ 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 09 de janeiro de 2018.--- 2 - Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública para as lojas nº. 15 com a
base de licitação de 1.080,00€/ ano e loja nº. 19 com a base de licitação de 1.080,00€/
ano, as propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de
abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2018, às 18 horas, na
presença dos concorrentes que comparecerem.---------------------------------------------------- 3 - Deliberou, por unanimidade, tornar público, o Edital nº. 1/2018, Levantamento de
Ossadas no Cemitério de Aveiras de Cima – Enterramentos efectuados no ano de 2014.--- 4 – Deliberou, por unanimidade, oferecer um apoio monetário no valor de 300,00€ (
trezentos euros), ao Rancho Folclorico da Casa do Povo de Aveiras de Cima, para
ajudar a fazer face à viagem que vão realizar à Bélgica, onde vão participar num
Encontro de Ranchos Folclóricos.------------------------------------------------------------------- 5 – Deliberou, por unanimidade, isentar a licença da actividade ruidosa, ao Centro
Social Recreativo e Cultural do Vale Brejo, para a realização de um Baile de Carnaval,
a realiza no dia 10 de fevereiro de 2018.------------------------------------------------------------ Encerramento.-----------------------------------------------------------------------------------

--- Eram vinte e duas 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, Presidente Secretário
e Tesoureiro.------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente __________________________________
O Secretário ___________________________________
O Tesoureiro ___________________________________

