
Assembleia Ordinária 
 

EDITAL 
 

FÁBIO EMANUEL CAMPOS RODRIGUES, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de 

Celeirós, Aveleda e Vimieiro, faz saber que, nos termos do artigo 12º nº 1, alínea a), da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei nº 42/2016 de 28 de dezembro e do artigo 20º nº 1, alínea a) do Regimento da 

Assembleia de Freguesia, foi marcada uma assembleia ordinária, a realizar no próximo dia 22 de Abril, pelas 21h30, no 

auditório do edifício da Junta de Freguesia, em Celeirós, sito na Avenida de Covedêlo, nº 57, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. Período antes da ordem do dia 

1º Ponto: Informações da Junta de Freguesia; 

2. Ordem do dia 

1º Ponto: Votação da ata nº2/2021 de 30 de novembro de 2021; 

2º Ponto: Ratificação e votação da Ata nº3/2021 de 29 de dezembro de 2021; 

3º Ponto: Apreciação, discussão e votação das contas de gerência da Junta de Freguesia referente ao ano de 2021; 

4º Ponto: Discussão e aprovação da primeira Revisão Orçamental do ano 2022; 

5º Ponto: Apreciação e votação do novo Mapa de Pessoal para o ano de 2022; 

6º Ponto: Discussão e votação dos seguintes projetos / honorários: Requalificação da Rua da Sueiteira, em Vimieiro, no 

valor de 7.195,50 euros; Requalificação e alargamento da Rua de Andrias, Requalificação da Travessa do Paço e Beco de 

Andrias, no valor 7.749,00 euros; Requalificação da Rua de Macada, em Vimieiro, no valor de 1.845,00 euros; 

Requalificação da Sede da Junta de Celeirós, no valor de 10.332,00 euros. 

7º Ponto: Reforço das verbas para a execução das seguintes obras: Requalificação parcial da Avenida da Igreja, em 

Celeirós, no valor de 14.857,00 euros; Requalificação parcial da Rua do Noval, em Aveleda, no valor de 4.671,42 euros; 

Espaço Cidadão – remodelação do interior, em Celeirós, no valor de 17.967,00 euros; Fiscalização e Requalificação 

parcial da Rua de São Judas Tadeu, em Celeirós, no valor de 53.431,21 euros. 

8º Ponto: Discussão e aprovação da obra “marcação da Rua do Penedo da Cruz, em Aveleda, no valor de 1.111,33 euros; 

9º Ponto: Discussão e aprovação do Inventário para o ano de 2022; 

3. Período da intervenção do Público 

4. Aprovação da ata em minuta. 

 
 

Celeirós, Aveleda e Vimieiro, 13 de abril de 2022 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia, 
 
 

_____________________________________ 
(Fábio Emanuel Campos Rodrigues) 


