
 
Ata nº23/2018 

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

de Agosto 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, Tesoureiro.----------------------------------------------------------------  

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

 1 - Votação da Ata Ordinária de 07 de Agosto de 2018. 

 2 – Pedido de alcatifa, pela  Junta de Freguesia de Azambuja. 

 3  - Pedido de Baias, pela  a União de Freguesias de Manique do Intendente, 

Maçussa e Vila Nova de São Pedro. 

 4 - Pedido de tenda, pela Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo.  

 5 – Hasta Pública das lojas  nºs 07 e 15 do Mercado Diário.  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 07 Agosto de 2018.---- 

--- 2 - Deliberou, por unanimidade, ceder uma alcatifa vermelha (3mts por 6mts), à 

Junta de Freguesia de Azambuja, para as Festas em Honra de Nossa Senhora da 

Assunção.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder 16 baias, à União de Freguesias de Manique 

do Intendente, Maçussa e Vila Nova São Pedro, por altura da realização do 

Manifestival.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a tenda de (3mts/3mts), à Junta de Freguesia 

de Aveiras de Baixo.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 5 -  Deliberou, por unanimidade, lançar uma hasta pública para as lojas nº. 07/15 

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 04 

de Setembro de 2018, às 18 horas, na presença dos concorrentes que comparecerem.----- 

--- 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 ___________________________________ 


