
 

 

Acta nº. 17/2010 

 

 

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 08  

de Junho de 2010.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte uma horas e trinta minutos e estiveram presentes o Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente, Srº António Rodrigues Torrão, Secretário,  Srº. 

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

Ordem do Dia     

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

--- 1-  Deliberou por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 25 de Maio 

de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 –  Deliberou por unanimidade, autorizar, de forma precária, a Srª. Kanshay 

Ablyazova, concessionária da loja nº. 15 do Mercado Diário, a colocar 2 ou 3 mesas, 

com cadeiras, no espaço em frente à sua loja, ficando definido que o mesmo será 

libertado quando for necessário.------------------------------------------------------------------- 

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

nºs. 5, 10,11 e 19, do Mercado Diário, com base de licitação respectivamente  de  

1500,00€ (mil e quinhentos euros) /ano, 1200,00€ ( mil e duzentos euros)/ano, 1200,00€ 

(mil e duzentos euros)/ano e 1500,00€ (mil e quinhentos euros)/ano. As propostas serão 

apresentadas em carta fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, 

que ocorrerá no dia 29 de Junho de 2010, às 18h30m, na presença dos concorrentes que 

comparecerem.---------------------------------------------------------------------------------------      

--- 4 – Deliberou por unanimidade, prestar um pequeno apoio financeiro à Casa do 

Pombal a “Mãe”, no valor de 200,00€, (duzentos euros), para despesas do lanche 

oferecido à Comitiva Oficial da Inauguração da Praça das Freguesias da Feira de 

Azambuja nos anos de 2009 e 2010 .------------------------------------------------------------- 

--- 5 – Deliberou por unanimidade, aprovar a 1ª. Revisão Orçamental da Despesa e da 

Receita, no valor de 10.125,86€ (dez mil cento e vinte cinco euros e oitenta e seis 

cêntimos).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, aprovar a  1ª. Revisão ao  Plano Plurianual de 

Investimento no valor de 500,00€ (quinhentos euros).----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

----- Para constar se lavrou a presente acta, que vai ser assinada pelo Sr. Presidente , Sr. 

Secretário e o Srº. Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------- 

  

 O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 

 

 

  O Tesoureiro___________________________________ 

  


