
Ata nº 61/2012

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 14 de 

fevereiro de 2012.----------------------------------------------------------------------------------------

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

---  A reunião  teve  início  às  vinte  uma horas  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.---------------------------------------------------------- 

--- Antes da Ordem do Dia :----------------------------------------------------------------------------

 --- Recebemos os responsáveis pela constituição da “ Associação RTT”, que nos deixaram a 

respetiva escritura e Estatutos. São eles: Helder José Rodrigues Vaz, Ana Teresa Ferreira 

Gomes, Elder Jorge Correia Peres dos Reis e Isabel Dias de Barros Peres dos Reis.-------------

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

      1 - Votação da ata de 31 de janeiro 2012

2– Hasta Pública 

      3 – Levantamento de Ossadas

4 – Tolerância de Ponto 

5 – Cedência de instalações à Empresa ANCPU (Salão Nobre)

6 – Cedência de instalações do Mercado Diário

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 31 de fevereiro de 

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

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

nº.s 10,11,15 e 16 do Mercado Diário, tendo como base de licitação  o valor de 1.080,00€ 

(mil e oitenta euros) /ano para cada loja. As propostas serão apresentadas em carta fechada, 

até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 06 de março 2012, 

às 18h00m, na presença dos concorrentes que comparecerem.--------------------------------------

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, proceder ao levantamento das ossadas ou abertura dos 

covais para novos enterramentos, no Talhão 3  Rua AB Cova 11 e Talhão 4 Rua AE Cova 11, 

conforme Edital nº. 1/2012,arquivado nos serviços.--------------------------------------------------

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, conceder Tolerância de Ponto ao pessoal, na próxima 

terça feira de Carnaval, dia 21.02.2012, embora o pessoal dos Serviços Administrativos não 

usufruam desta tolerância, por colaborarem na Organização do Desfile.---------------------------
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--- 5 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre durante a tarde do dia 02.03.2012, a 

partir das 15 horas, à ANCPU Associação Nacional de Controlo de Pragas Urbanas, para 

lançamento da sua 1ª. Revista “Pragas & Ambiente”.---------------------------------------------

---  6 – Deliberou,  por unanimidade,  ceder  um espaço no Mercado Diário,  à  Srª.  Patrícia 

Alexandre Tomás Mirradinho, para realizar um almoço convívio, no próximo dia 11.03.2012 

- domingo.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 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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