
 
Ata nº 30/2022 

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

do dia 29 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, o Presidente, Cindy Narciso, a Secretária e Horácio 

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

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

1. Estiveram presentes, os fregueses Sandra e Pedro Reis para contestar a 

colocação de uma linha amarela de proibição para estacionar em frente ao 

supermercado” Amanhecer”. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 15 de Novembro de 2022; 

      2  - Orçamento - Oferta de Bola de Natal às crianças que enviarem Carta ao Pai 

Natal no marco do correio do Mercado de Natal; 

     3 – Pedido de atribuição de nome e placa toponímica para a Rua da Quinta do 

Vale, Vale Rabadão – Aveiras de Cima; 

   4 – Pedido de revisão do valor de abertura de covas por parte da Ribafune;     

   5 – Orçamento de Equipamento de Som;   

   6 – Participação da Bandinha da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, no 

Mercado de Natal: 

   7 – Aprovação do Plano de Actividades, Orçamento para 2023 e Plano Plurianual 

de Investimento para 2023/2026, será remetido à aprovação da Assembleia 

de Freguesia. 

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

 --- 1 – Deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 15 de Novembro de 

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

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar as ofertas ao artesão Fábio Silva.------ 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a atribuição do nome “Rua do 

Picadeiro”, para a Rua da Quinta do Vale Rabadão.--------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, pedir revisão do valor apresentado pela 

Ribafune. O Executivo não aceita um aumento de 40% do valor.----------------------- 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, adjudicar a Júlio Avelar, a aquisição de 

Equipamento de Som Yamaha Stagepas 600 BT, no valor do 1 049,00€ (mil e 

quarenta e nove euros) c/iva incluído.------------------------------------------------------- 

--- 6 – Tomamos conhecimento que a Bandinha vem no dia 11 de Dezembro 2022, 

participar no Mercado de Natal, que se realiza no Largo da Republica.---------------- 

 

 



 

--- 7 - Deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à 

Assembleia de Freguesia: Plano Plurianual de Investimento para 2023/2026, com 

um total geral de 22.600,00€ (vinte e dois mil e seiscentos euros) e Grandes Opções 

do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2023, com um total geral de 

328 788,93€ (trezentos e vinte oito mil setecentos e oitenta e oito euros e noventa e 

três cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------- 

---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, Secretária e Tesoureiro. -------------------------------------------------------- 

 

O Presidente 
 

_____________________ 

A Secretária 

 

______________________ 

O Tesoureiro 

 

_____________________ 


