
Ata nº 20/2022 

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

12 de Julho de 2022.-------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente e Cindy Bento Narciso, Secretária e Horácio 

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

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

Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 28 de Junho de 2022; 

      2 – Pedido de cedência do espaço das Malhadinhas para o dia 17 de Julho de 

2022, por parte da freguesa Silvia Santos; 

      3 – Rescisão de contrato de concessão da loja nº. 11 do Mercado Diário por 

parte da Srª.  Ana Coelho; 

      4 – Pedido de cedência da carrinha por parte do ATL - Jardim de Infância de 

Aveiras de Cima para os dias 14 e 15 de Julho 2022; 

     5 -  Pedido de apoio para aquisição de cartões de sócio por parte do Aveiras de 

Cima Sport Clube; 

     6 – Concessão da loja nº. 7 à freguesa Sra Rocha para abertura de um gabinete 

de estética. 

     7 -  6ª. Alteração à Despesa. 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 28 de Junho de 

2022.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 -  Deliberado por unanimidade, ceder o espaço das Malhadinhas à Srª. Silvia 

Santos, para o dia 17 de Julho de 2022, para a realização de uma Festa de 

Aniversário.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou por unanimidade, rescindir o contrato da Concessão da loja nº. 11 

do Mercado Diário, usufruindo este mês da caução que foi paga no inicio do 

concessão da mesma, sendo que a arrecadação concessionada fica cedida durante 

mais 3 meses.---------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares ao ATL – Jardim 

de Infância de Aveiras de Cima, para os dias 14 e 15 de Julho 2022.------------------- 

--- 5 – Deliberou, por maioria, apoiar com 300,00€ (trezentos euros), para a 

aquisição de cartões para o Aveiras de Cima Sport Clube.------------------------------- 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, conceder a loja nº. 7 à freguesa Sara Rocha para 

abertura de uma gabinete de estética, sendo esta que apresentou a proposta mais 

alta.----------------------------------------------------------------------------------------------   



 

--- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª. alteração à despesa.---------------------- 

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

--- Eram vinte e três horas e trinta minutos quando o Srº. Presidente deu por 

encerrada a reunião. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidente, Secretária e Tesoureiro. --------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

 
_____________________ 

A Secretaria 

 
______________________ 

O Tesoureiro 

 
_________________________ 


