
 

Ata nº 68/2012 

 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 22 de 

maio de 2012.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

      1 - Votação da ata de 08 de maio 2012 

2– Apoio à UHDC – União Humanitária dos Doentes com Cancro  

      3 – Candidatura ao IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional 

4 – Pagamento da tocata à Casa do Povo de Aveiras de Cima   

5 – Pagamento da tocata ao Rancho Folclórico Camponeses do Vale Brejo  

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião Ordinária de 08 de maio 2012.-- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, dar um apoio financeiro de 25,00€ ( vinte cinco euros), à 

União Humanitária dos Doentes com Cancro.--------------------------------------------------------- 

--- 3 - Deliberou, por unanimidade, apresentar uma candidatura ao IEFP – Instituto Emprego 

e Formação Profissional, para admissão de cinco cantoneiros de limpeza, em regime de 

contrato Emprego – Inserção, por um período de 1 ano.--------------------------------------------- 

        --- 4 – Deliberou, por unanimidade, pagar 160,00€ (cento e sessenta euros), à Casa do Povo de 

Aveiras de Cima ( tocata do rancho), pela sua colaboração nas Comemorações do 25 de abril 

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

   --- 5 – Deliberou, por unanimidade, pagar 170,00€ (cento e setenta euros), ao Rancho 

Folclórico Camponeses Vale Brejo (tocata do rancho), pela sua colaboração nas 

Comemorações do 25 de abril 2012.--------------------------------------------------------------------- 

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

--- Eram vinte quatro três 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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