
Ata nº 25/2022 

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

20 de Setembro 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, Cindy Bento Narciso, Secretária, não esteve 

presente, Horácio Manuel Patrício Abreu, o Tesoureiro.----------------------------------- 

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

1. Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 06 de Setembro de 2022; 

      2 – Concessão da loja nº.11 do Mercado Diário de Aveiras de Cima; 

      3 -  Pedido de licença sem vencimento por parte da funcionária Isabel Canteiro; 

      4 – Pedido de cedência do espaço do Mercado Diário para o dia 1 de Novembro 

por parte do Núcleo de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa; 

      5 – 7ª.  Alteração à Despesa 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 06 de Setembro de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, conceder a loja nº. 11 do Mercado Diário à 

freguesa Elena Maria Pereira, para exercer a atividade de arranjos de costura.-------- 

--- 3 – Deliberou por unanimidade, aceitar o pedido de licença sem vencimento da 

funcionária Isabel Canteiro, com inicio em 01-01-2023.---------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o espaço do Mercado Diário para o dia 1 

de Novembro por parte do Núcleo de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha 

Portuguesa, para a realização do Evento V Festival das Sopas.------------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 7º. 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.-------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente 
 

_____________________ 

 

A Secretária 

 

______________________ 


