
FREGUESIA DE VALE DE ESPINHO 

Junta de Freguesia 

ATA NQ 14/2022 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12 DE NOVEMBRO DE 2022 

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, pelas 

dezasseis horas, reuniu ordinariamente o Executivo da Junta de Freguesia de Vale 

de Espinho, no edificio Sede da Junta de Freguesia, presidido pelo Presidente da 

Junta, Domingos Manuel Gonçalves Malhadas, a Secretária, Maria Isabel Pires 

Corceiro Andrade e o Tesoureiro, Mário Lourenço Afonso, com a seguinte ordem 

de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------

1. º Ponto - Aprovação da ata da reunião ordinária de 08-10-2022; -------------------
DELIBERAÇÃO: Após a leitura do documento, o executivo aprovou por
unanimidade a ata da reunião ordinária de 08-10-2022. --------------------------------

2. º Ponto - Apreciação e votação das Grandes Opções do Plano e da Proposta de
Orçamento das Receitas e Despesas para o ano de 2023; -------------

DELIBERAÇÃO: Após análise e discussão dos documentos das grandes opções 
do plano e da proposta de orçamento das receitas e das despesas da Junta de 
Freguesia_: de Vale de Espinho para o ano de 2023, o executivo deliberou por 
unanimidade aprovar os documentos e submeter os mesmos à sessão da 
Assembleia de Freguesia, que vai ter lugar no mês de dezembro do corrente ano, 

. 
- t -para apreczaçao e vo açao. ------------------------------------------------------------------

3. º Ponto - Pedido para colocação de canadianas e cancelas em 3 acessos no

caminho do Ribeiro do Meio; ------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: Na sequência do pedido efetuado pelo S1: Carlos Afonso Pires 
para colocação de canadianas e cancelas em três acessos no caminho_do Ribeiro 
do Meio, a Junta de Freguesia após análise do pedido, do projeto e da planta de 
localização deliberou autorizar a colocação das canadianas e cancelas nos locais 
pretendidos, à luz das deliberações tomadas na reunião ordinária da Junta de 
Freguesia de 13 de fevereiro de 2021 e na sessão ordinária da Assembleia de 
Freguesia de 19 de junho de 2021. ---------------------------------------------------------

4.º Ponto - Iluminação de Natal 2022; ----------------------------------------------------

DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade adquirir a prestação 
de serviços de iluminação de Natal 2022 à empresa LuzRaia - Luz & Som, Lda, 
pelo valor de 500, 00€ mais IVA à taxa legal em vigo1: ----------------------------------




