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Ata nº 28/2022 

--- Ata da reunião Extraordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima 

do dia  08 de Novembro 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 18 de outubro de 2022; 

      2 – Orçamento iluminação de Natal 

      3 – Orçamento insufláveis e jogos lúdicos 

      4 – Pedido de apoio evento solidário 

      5 – Jantar de Natal  

      6 – Trabalho solidário  

      7 – Solicitação de apoio para Gala A.E.V.A. 

      8 – Aquisição de sacos. 

      9 – Pedido da carrinha de 9 lugares pelo Aveiras de Cima Sport Clube. 

    10 – Apoio à Cerci Flor da Vida.  

    11 – Anafre – Plataforma de Fundo Ambiental.   

    12 – Pedido da Carrinha de 9 lugares, pelos Caminheiros do Agrupamento de 

Escuteiros 524.   

   13 – Pedido de agendamento de uma reunião por parte da ACISMA.  

   14 – Aquisição de Herbicida Glifosato. 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 18 de outubro de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Estrela Cintilante o único 

orçamento apresentado no valor de 4 150,00 € (quatro mil cento e cinquenta euros) 

acrescendo I.V.A à taxa em vigor. ---------------------------------------------------------- 

--- 3- Deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Colour Shot no valor de 

333,00€ (trezentos e trinta e três euros) acrescendo I.V.A à taxa em vigor. ---------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Associação RTT no evento solidário 

no valor de 300,00€ (trezentos euros). ------------------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, realizar o tradicional jantar de Natal para os 

funcionários, membros da Assembleia e membros do Executivo, no Restaurante o 

Moinho, no valor unitário de 13,00€ (treze euros). ---------------------------------------- 

 



 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, não aceitar a proposta de colocação por parte 

do tribunal da Sra. Sara Ramos Pinto, no trabalho comunitário na nossa Junta de 

Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 7- Deliberou, por unanimidade, não aceitar a solicitação de verba ao 

Agrupamento de Escolas Vale Aveiras, para o apoio da Gala AEVA 21/22. ---------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, adquirir 100 sacos de com impressão do Brasão 

da Junta na parte central (pequeno /frente) à empresa Sandra Possidónio Unipessoal 

Lda no valor de 95,00€( noventa e cinco euros). ---------------------------- 

--- 9 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares ao Aveiras de 

Cima Sport Clube, para deslocações de jogos fora da freguesia .------------------------ 

---10 – Deliberou, por unanimidade, apoiar a Cerci Flor da Vida, com aquisição de 

Pirilampos Mágicos, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquentas euros).------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aceder à Plataforma de Fundo Ambiental, “ 

Apoio aquisição de gás engarrafado pelos consumidores domésticos beneficiários 

da tarifa social de energia elétrica ou das prestações sociais mínimas”.---------------- 

--- 12 – Deliberou, por unanimidade, ceder a carrinha de 9 lugares aos Caminheiros 

do agrupamento 524, nos dias 17,18,19 e 20 de Dezembro, para uma atividade. ----- 

--- 13 - Deliberou, por unanimidade, agendar uma reunião com a Acisma para o dia 

15 de Novembro de 2022 às 21h30m, na Sede da Junta de Freguesia.------------------ 

--- 14 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à Empresa em Insecta, o Herbicida 

Glifosato, 200lt pelo valor toral de 2 968,00€ (dois mil novecentos e sessenta e oito 

euros) c/ Iva incluído.-------------------------------------------------------------------------- 

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

--- Eram vinte e duas 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 e Tesoureiro. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente 
 

_____________________ 

 

 

O Tesoureiro 

 

 

_____________________ 


