Ata nº 04/2017
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 28 de
novembro de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.--------------------------------------------------------------- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, António
Rodrigues Torrão, Presidente, Luís Filipe Jorge Falacho, Secretário, Horácio Manuel Patrício Abreu,
Tesouseiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Votação da Ata Ordinária de 14 de novembro de 2017.
2 – Apoio à Casa do Povo de Aveiras de Cima, para a Expórainha 2017.
3 – Aquisição de lavadora de alta pressão.
4 – Solicitação do sistema de som para a Festa de Natal.
5 – Aumento das lojas previstas na Lei, do Mercado Diário
6 – 11 ª. Alteração à despesa.
7 – 4ª. Alteração ao PPI.
8 - Aprovação da 2 ª. Revisão Orçamental que será remetido à aprovação da Assembleia de
Freguesia.
9 - Aprovação do Plano de Actividades, Orçamento para 2018 e Plano Plurianual de
Investimento para 2018/2021, será remetido à aprovação da Assembleia de Freguesia.---- Executivo da Junta de Freguesia:------------------------------------------------------------------------ 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 14 de novembro de 2017.------------- 2 - Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente com 200,00€ ( duzentos euros) a secção
da Columbofilia da Casa do Povo de Aveiras de Cima,para o evento da ExpóRainha 2017.------------ 3 – Deliberou, por unanimidade, adquirir uma lavadora de alta pressão à L.O.S- Materiais de
Construção, pelo valor de 1055,00€ ( mil e cinquenta e cinco euros) c/ Iva incluído .--------------------- 4 – Deliberou, por unanimidade, ceder o sistema de som, ao Centro Social e Paroquial de
Aveiras de Cima- Lar, para a Festa de Natal.-------------------------------------------------------------------- 5 –Deliberou, por unanimidade, não aplicar o aumento previsto na lei para o ano 2018, às lojas
do Mercado Diário.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 11ª. Alteração à despesa no valor 1 750,00€( mil
setecentos e cinquenta euros).-------------------------------------------------------------------------------------- 7 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 4ª. alteração ao PPI - Modificação ao Plano
Plurianual de Investimento, no valor de 150,00€ ( cento e cinquenta euros).-----------------------------
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--- 8 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª. Revisão Orçamental no valor de 2 500,00€ ( dois
mil e quinhentos euros), que vai ser submetida à Assembleia de Freguesia para aprovação.-------------- 9 - Deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes documentos e remete-los à Assembleia de
Freguesia: Plano Plurianual de Investimento para 2018/2021, com um total geral de 19 600,00 € (
dezanove mil e seiscentos euros euros) e Grandes Opções do Plano de Actividades e Orçamento
para o ano de 2018, com um total geral de 230 894,00€ ( duzentos e trinta mil oitocentos e noventa
e quatro euros).------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encerramento.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando o Senhor Presidente deu por encerrada a
reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Presidente Secretário e
Tesoureiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente __________________________________
O Secretário ___________________________________
O Tesoureiro ___________________________________
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