
 
Ata nº 68/2020 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 09 

de Junho de 2020.----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, Cindy Bento Narciso, Secretaria e Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.---------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------- 

Não há atendimento ao público, devido à situação de pandemia do COVID19 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 26 de Maio de 2020. 

      2 – Pedido de concessão de terreno no Cemitério pelo Srº. Joaquim Manuel de 

Sousa Mateus. 

    3 – Torna público,  Edital para venda do Dumper. 

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

--- 1 – Deliberou, por maioria, aprovar a ata da reunião de 26 Maio de 2020.-------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido do Srº. Joaquim Manuel de Sousa 

Mateus, para a concessão de um terreno no cemitério de Aveiras de Cima, visto que o 

mesmo já é herdeiro de um terreno.-------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, tornar público o Edital de a seguir se transcreve: 

EDITAL 
--- António Rodrigues Torrão, Presidente da Junta de Freguesia de Aveiras 

de Cima.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- TORNA PÚBLICO que em reunião do Executivo de 09/06/2020, deliberou-

se proceder à venda do DUMPER, com a matrícula 00-OH-32. ---------------------- 

--- A base de licitação terá o valor de 2.500€ (Dois mil e quinhentos euros) ------ 

--- As propostas serão apresentadas em carta fechada, até às 17h do dia 

07/07/2020.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- A abertura das propostas será realizada no dia 07/07/2020, pelas 21h30, na 

sede da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------- 

--- Para conhecimento geral, publica-se este EDITAL que vai ser afixado nos 

locais do costume.------------------------------------------------------------------------------- 

Aveiras de Cima, 15 de Junho de 2020 
O Presidente da Junta 

António Rodrigues Torrão 
 

 
 



 

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

--- Eram vinte e duas horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.---- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente, 

Secretario e o Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente  

 

______________________ 

 

A Secretaria 

 

                                                _________________________ 
 

 
 

O Tesoureiro 

 
 

__________________________ 


