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Ata nº 15/2014 

 
--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 15 de abril 

de 2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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, Tesoureiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

      1 - Votação da ata ordinária de 01 de abril 2014 

      2 – Cedência de tolerância de ponto (tarde quinta feira santa) 

 3 – Celebrou contrato de manutenção do ar condicionado - JPAR 

 4 – Aquisição de T-shirt´s 25 de abril  à Empresa Nuno Possidónio da Silva 

5 – Cedência do Salão Nobre - ANCPU 

6 - Aprovação do Órgão Executivo dos documentos de prestações de contas do ano   

económico de dois mil e treze 

7 – Apoio ao Averisbike – Rota Mala Posta 

8 – Apoio ao Aveiras de Cima Sport Clube – Festa Anual 

9 – Apoio ao Aveiras de Cima Sport Clube – Festa Anual 

 10 – Apoio à Associação Resgate TT 

 11 - Prestação de Serviços de Interesse Publico – Elmano Miguel Crisóstomo Penedos 

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

 --- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 01 de abril de 2014.--- 

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponte no dia 17 de abril  no período 

da tarde a todos os trabalhadores da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------   

-- 3 – Deliberou, por unanimidade, aceitar o contrato da Empresa JPAR – Climatização- Energias 

Renováveis,  para efectuar a manutenção e assistência técnica, dos aparelhos de ar condicionado 

instalados na Sede da Junta de Freguesia e sala de reuniões (Loja nº. 8) no Mercado Diário.-------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pela Empresa Nuno 

Possidónio da Silva, para a elaboração de 150 T- Shirt´s, com impressão a cores, para o atletismo, 

integrado nas Comemorações do 25 de abril.----------------------------------------------------------------   

--- 5– Deliberou, por unanimidade, ceder o Salão Nobre da Junta, à Empresa ANCPU – 

Associação Nacional de Controlo de Pragas Urbanas, para uma Ação de Formação nos dias 

14,15,16 e 17 de abril 2014.------------------------------------------------------------------------------------ 

 



2 
 

 --- 6 -  Foram submetidos à aprovação do Órgão Executivo os documentos de prestações de 

contas do ano económico de dois mil e treze, nomeadamente, Controlo Orçamental de Despesa, 

Controlo Orçamental de Receita, Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, Fluxos 

de Caixa, Operações de Tesouraria, Transferência e Apoios, Caracterização da Entidade, 

Relatório de Gestão, Guia de Remessa, Resumo Diário de Tesouraria, Síntese das Reconciliações 

Bancárias e Relação Nominal dos Responsáveis.  

Estes mapas foram presentes a esta reunião, foram assinados pelos membros presentes, 

encontram-se integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis para  

consulta, quando tal for solicitado. Os documentos de prestação de contas apresentam um saldo 

de gerência ao ano anterior no total de onze mil trezentos e vinte e dois euros e cinquenta e um 

cêntimos, sendo dez mil setecentos e noventa e dois euros e vinte e três cêntimos de execução 

orçamental  e quinhentos e trinta euros e vinte oito cêntimos  de operações de tesouraria. A receita 

soma um total de duzentos e onze mil e noventa e um euros e sessenta e seis cêntimos. A despesa 

soma um total de cento e noventa e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis euros e cinco 

cêntimos. O saldo total para a gerência seguinte é de vinte e oito mil  cento e trinta e oito euros e 

quarenta cêntimos, sendo vinte sete mil quatrocentos e trinta e sete euros e oitenta e quatro 

cêntimos de execução orçamental e setecentos euros e cinquenta e seis cêntimos  de operações de 

tesouraria. A Junta de Freguesia por votação nominal deliberou, por unanimidade dos presentes, 

aprovar a prestação de contas do ano económico de dois mil e treze com três votos a favor.--------- 

---7- Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o Clube BTT Averisbike, com 150,00€ 

, assim como ceder as instalações do Mercado Diário,  para o realização do evento 5ª. Edição da 

Rota da Mala Posta, no dia 18 maio 2014.------------------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente o Aveiras de Cima Sport Clube, 

Coletividade organizadora da Festa Anual de 2014, com a importância de 350,00€, como 

comparticipação nas despesas da Festa da Freguesia.----------------------------------------------------- 

--- 9 - Deliberou, por unanimidade, prestar os seguintes apoios ao Aveiras de Cima Sport Clube, 

Coletividade organizadora da Festa Anual 2014: 1 – cedência de uma viatura, da aparelhagem 

sonora e oferta de troféus para a prova de carrinhos de rolamentos.------------------------------------- 

--- 10 - Deliberou, por unanimidade, apoiar financeiramente a Associação Resgate TT, no valor 

de 100,00€, assim como aparelhagem de som, para a realização de um evento .---------------------- 

--- 11 – Deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta da Direcção de Reinserção Social – 

Santarém, para que o Srº. Elmano Miguel Crisóstomo Penedos, pague uma multa em regime de 

PSIP- Prestação de Serviços de Interesse Público, correspondente a 95 horas, aos sábados.-------- 
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---Encerramento.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e três horas quando o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião.----------------- 

--- Para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelos, Senhores Presidente o 

Secretário e o Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  O Presidente ___________________________________ 

 

O Secretário____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    

  


