
Ata nº 26/2022 

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

04 de Outubro 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, Horácio 

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

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

1. Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 20 de Setembro de 2022; 

      2 – Pedido de apoio por parte da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, 

para o Encontro de Bandas; 

      3 – Pedido de apoio por parte do Resgate TT para um evento solidário; 

      4 – Pedido de transladação por parte do freguês Luís Filipe Martins Ricardo; 

      5 – Jantar de Natal; 

      6 – Pensão definitiva de aposentação da Assistente Técnica Maria dos Anjos 

Paulo; 

      7 – Informação de abate nº 1/2022; 

      8 – 8ª.  Alteração à Despesa e  6ª ao PPI; 

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

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

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

--- 2 – Deliberado por unanimidade, apoiar com 200,00€ (duzentos euros) a 

Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, para a realização do Encontro de 

Bandas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberado, por unanimidade, apoiar o Resgate TT na obtenção das licenças 

SPA e ruidosa, no empréstimo do sistema de som e na cedência do espaço do 

Mercado Diário.--------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberado, por unanimidade, autorizar a trasladação solicitada pelo freguês 

Luís Filipe Martins Ricardo.------------------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberado, por unanimidade, organizar de Natal no dia 17 de Dezembro de 

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

--- 6 – Tomamos conhecimento da informação da Pensão definitiva de aposentação 

da Assistente Técnica Maria dos Anjos Reis Paulo.--------------------------------------- 

--- 7 – Deliberado por unanimidade, o abate nº. 1/2022, uma tenda 3x3, 

inventariada com o número 705, desapareceu.--------------------------------------------- 

 

 

 



 

 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 8º. Alteração à Despesa e 6ª. 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 
 

_____________________ 

 

A Secretária 

 

______________________ 

 

O Tesoureiro 

 

_______________________ 


