
 
Ata nº 27/2022 

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

18 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, Horácio Manuel Patrício Abreu, o 

Tesoureiro.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1. Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 04 de Outubro de 2022; 

      2 – Pedido de sala, para a formação do processo de RVCC 

      3 – Pedido de colaboração- substituição de multa por trabalho comunitário 

      4 – Pedido de renovação de aluguer da arrecadação no Mercado Diário 

      5 – Pedido de apoio por parte da AJUDEF 

      6 – Aquisição de peça para o trator 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 04 de Outubro de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão da Junta de Freguesia, para a 

realização do Processo de RVCC, sendo que há uma grande adesão ao Projeto.------ 

--- 3- Deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de colaboração da substituição 

de multa por trabalho comunitário, do Srº. Mário Rui de Sousa Mata, pelo período 

de 180 horas.------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Srª. Ana Coelho, para 

prolongamento do aluguer da arrecadação até ao final do ano de 2022.---------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, a aquisição de tês caixas de papel, no valor de 

251,54€ ( duzentos e cinquenta e um euros e cinquenta e quatro cêntimos) para 

apoiar a AJUDEF.------------------------------------------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, adquirir este equipamento para o trator, Corta 

mato – “modelo reforçado 1.80”, no valor de 1 988,80 €  ( mil novecentos e oitenta 

e oito euros e oitenta cêntimos) c/ iva incluído..-------------------------------------------- 

---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 

 
 

_____________________ 

 

O Tesoureiro 

 

 

_____________________ 


