
Acta nº 44 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 21 de 

Junho de 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

---  A reunião teve início às vinte  uma horas e trinta  minutos e estiveram presentes,  Srº. 

António Rodrigues Torrão, Secretário e  o Srº. Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro, 

esteve ausente o Srº. Presidente, Justino Cláudio de Oliveira , por se encontrar de férias.------

Ordem do Dia    

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 07 de Junho de 

2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 2 - Deliberou por unanimidade, apoiar o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Aveiras 

de Cima financeiramente com uma verba no valor de 400,00€ (quatrocentos euros), para 

organização do seu  Festival de Folclore 2011, cedendo também o Salão para a Cerimónia 

de Boas Vindas aos grupos visitantes.------------------------------------------------------------------

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, pagar ao Rancho Folclórico Camponeses Vale Brejo a 

importância de 170,00€ ( cento e setenta euros), relativa a tocata pela sua actuação na Festa 

das Malhadinhas.------------------------------------------------------------------------------------------

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

nº.s 1, 15, 16 e 18 do Mercado Diário com base de licitação de 1.800,00€ (mil e duzentos 

euros)/ano para a loja nº. 1 e 1.200,00€ (mil e duzentos euros) / ano para as restantes lojas. 

As propostas serão apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura 

das  mesmas,  que  ocorrerá  no  dia  18  de  Julho  2011,  às  18h30m,  na  presença  dos 

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

--- 

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

--- Eram vinte e  quatro horas quando o Srº. Secretário deu por encerrada a reunião.------------

--- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo, Srº. Secretário e Srº. 

Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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