
Ata nº 23/2022 

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

23 de Agosto 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 o Tesoureiro, Horácio Manuel Patrício 

Abreu, Cindy Bento Narciso,  a Secretária esteve ausente por se encontrar de férias.- 

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

1. Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 09 de Agosto de 2022; 

      2 – Pedido da sala nº.8 no Mercado Diário, para o evento Artéria. 

      3 - Hasta Pública da loja nº.11 do Mercado Diário; 

     4 – Intervenção no terreno do imóvel, propriedade do Estado- Rua Francisco M. 

Almeida Grandella. 

      5 – 7ª. Alteração à Despesa e  5ª. alteração ao PPI. 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 09 de Agosto de 

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

--- 2 -Deliberou, por unanimidade, ceder a loja nº. 8 do Mercado Diário, à Câmara 

Municipal de Azambuja, para apoiar o evento Artéria.----------------------------------- 

--- 3 - Deliberou por unanimidade, lançar a Hasta Pública da Loja nº. 11, com a 

base de licitação de 1 200,00€ (mil e duzentos euros) /ano, as propostas que serão 

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

mesmas, que ocorrerá no dia  06 de Setembro de 2022 às 17h30m.--------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, efetuar a limpeza ao terreno do imóvel, 

propriedade do Estado- Rua Francisco M. Almeida Grandella.------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, a 7ª. alteração à Despesa e a 5ª. alteração ao 

PPI.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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. ------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente 
 

_____________________ 

O Tesoureiro 

 

_____________________ 


