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Ata nº 67/2016 

--- Ata da reunião ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 29 de março 

de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 15 de março de  2016. 

 2 – Aquisição de foguetes para as Comemorações do 42 ª. Aniversário do 25 de Abril. 

 3 – Apoio à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau. 

 4 – Apoio aos RTT – Resgate TT, no 5º. Passeio Ávinho 

 5 – Renovação do Acordo de Colaboração com a Casa do Povo de Aveiras de Cima, por 

mais um ano. 

6 – Renovação do Acordo de Colaboração com o Aveiras de Cima Sport Clube, por mais 

um ano. 

7 – Renovação do Acordo de Colaboração com a Filarmónica Recreativa de Aveiras de 

Cima. 

8 -  Hasta Pública da Loja nº. 15 

9 – Pedido de apoio do Rancho Camponeses do Vale Brejo, para a Tasquinha no Ávinho. 

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

económico de dois mil e quinze. 

11 – Prestação de Trabalho a favor da Comunidade – Rui Miguel Torres de Sousa 

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

--- 1 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 15 de março de 2016.-------------- 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, adquirir à empresa Pirotecnia Batalhense, foguetes para as 

Comemorações do 42 º Aniversário do 25 de Abril. ------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, apoiar monetariamente com 25,00€ à Associação Portuguesa 

Amigos de Raoul Follereau .----------------------------------------------------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, apoiar os RTT, para a realização do evento 5º. Passeio 

Ávinho – Resgate TT, com o fornecimento de Flyer´s, Portico, 2 tendas, e uma puxada de luz.----- 

--- 5 - Deliberou, por unanimidade, renovar o Acordo de Colaboração com a Casa do Povo de 

Aveiras de Cima, na formação da Escola de Folclore Infantil, por mais um ano, com inicio 01-01-

2016 até 31-12-2016 desde a seguir se transcreve:    

 ACORDO DE COLABORAÇÃO 
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----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Junta, e aqui 

representada pelo seu Presidente, Sr. António Rodrigues Torrão, com poderes para o ato e a --- 

----- CASA DO POVO DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Casa do Povo, e aqui 

representada pelo seu Presidente, António Pratas Cardoso, com poderes para o ato.------------- 

---- Considerando que,----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Actividades Recreativas, Culturais e 

Desportivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. As Colectividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras fundamentais na 

dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos livres.------------------------------------------ 

3. A avaliação direta das necessidades da Casa do Povo e após pedido de apoio 

apresentado por esta, foi deliberado em 29-03-2016, conceder um apoio financeiro no valor de 

1.200,00 €, a pagar em tranches trimestrais de 300,00 €.------------------------------------------------- 

---- Acordam em celebrar o presente Acordo, que se rege pelas seguintes cláusulas:----------------- 

---- Primeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Junta disponibiliza a verba de 1.200,00 € (mil e duzentos euros) a pagar trimestralmente, 

em tranches de 300,00€ (trezentos euros) com inicio em 1 janeiro de 2016 e termo em 31 

dezembro de 2016 para ser aplicada na Formação de Escola de Folclore. ---------------------------- 

---- Segunda.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Casa do Povo compromete-se a afectar na totalidade a quantia acima indicada na 

Formação de Escola de Folclore.---------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso a Casa do Povo não realize as acções inerentes ao presente ACORDO, a Junta terá 

direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do Protocolo.--------------- 

---- Aprovado em reunião da Junta no dia 29 de março de 2016. --------------------------------------- 

--- 6 – Deliberou, por unanimidade, renovar o Acordo de Colaboração com o Aveiras de Cima 

Sport Clube, formação de jovens  das escolinhas, da área de futebol, por mais um ano, com inicio 

01-01-2016 até 31-12-2016 desde a seguir se transcreve:  

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Junta, e aqui 

representada pelo seu Presidente , Sr, António Rodrigues Torrão, com poderes para o ato e   

----- AVEIRAS DE CIMA SPORT CLUBE, adiante designada por Clube, e aqui representado 

pelo seu Presidente, Maria Luisa da Conceição António, com poderes para o ato.------------------- 

---- Considerando que,----------------------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Atividades Recreativas, Culturais e 

Desportivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. As Coletividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras fundamentais na 

dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos livres.------------------------------------------ 

3. A avaliação direta das necessidades do Clube e após pedido de apoio apresentado por este, foi 

deliberado em 29-03-2016, conceder um apoio financeiro no valor de 1.200,00€, a pagar nos 

termos da proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Acordam em celebrar o presente Acordo, que se rege pelas seguintes cláusulas:---------------- 

---- Primeiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

---- A Junta disponibiliza a verba de 1.200,00€ (mil e duzentos euros )  a pagar trimestralmente, 

em tranches de 300,00€( trezentos euros) com inicio em 1 Janeiro de 2016  e termina em 31-12-

2016 para ser aplicada na  formação de jovens  das escolinhas, da área de futebol, nos escalões 

iniciados, juvenis e juniores, inscritos na Associação de Futebol de Lisboa e Petizes e 

Traquinas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Segunda .----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----  O Clube  compromete-se a afetar a totalidade da quantia acima indicada na formação dos 

jovens atletas nos seguintes escalões: iniciados, juvenis e juniores.------------------------------------- 

---- Terceira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso o Clube  não realize as ações inerentes ao presente Acordo, a Junta terá direito a 

reaver a quantia disponibilizada, com base no incumprimento do Protocolo.-------------------------- 

---- Aprovado em reunião da Junta em  29-03-2016 .------------------------------------------------------ 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, renovar o Acordo de Colaboração da Filarmónica Recreativa 

de Aveiras de Cima, na formação de Jovens da  Escola de Música, por mais um ano, com inicio 

01-01-2016 até 31-12-2016 desde a seguir se transcreve: 

 ACORDO DE COLABORAÇÃO 

----- A JUNTA DE FREGUESIA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por Junta, e aqui 

representada pelo seu Presidente, Sr.º António Rodrigues Torrão, com poderes para o ato e a ---- 

--- FILARMÓNICA RECREATIVA DE AVEIRAS DE CIMA, adiante designada por coletividade, 

e aqui representada pelo Presidente da Direção, Rui Manuel Malaca Santos, com poderes para o 

ato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando que,---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. É atribuição das Autarquias Locais promover Atividades Recreativas, Culturais e 

Desportivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. As Colectividades e Instituições existentes na Freguesia são parceiras fundamentais na 

dinamização da cultura, desporto e ocupação de tempos livres.------------------------------------------ 

3. A avaliação direta das necessidades da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima e após 

pedido de apoio apresentado por esta, foi deliberado em 29-03-2016, conceder apoio financeiro 

no valor de 1200,00€, a pagar nos termos da proposta.--------------------------------------------------- 
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---- Acordam em celebrar o presente ACORDO, que se rege pelas seguintes cláusulas:------------- 

---- Primeiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Junta disponibiliza a verba de 1200,00€ (mil e duzentos euros) a pagar em 4 prestações 

trimestrais de 300,00€ (trezentos euros), com início em 01 de janeiro de 2016, e termina a 31 de 

dezembro de 2016, para ser aplicada na formação de jovens na área da escola de música.--------- 

---- Segunda .-------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima compromete-se a afetar na totalidade a 

quantia acima indicada na formação dos jovens da escola de música da coletividade.--------------- 

---- Terceira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima manterá a Escola de Musica em funcionamento 

durante o período de vigência deste Protocolo.------------------------------------------------------------- 

--- Quarta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Efetuará 3 (três) concertos com a Banda no coreto do Jardim Joaquim Gomes Loureiro, nos 

meses de verão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Quinta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Publicitará, nas instalações da sua Sede Social, que a Escola de Musica está a ser apoiada 

pela Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.--------------------------------------------------------------- 

--- Sexta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Caso a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima, não realize as ações inerentes ao 

presente ACORDO, a Junta terá direito a reaver a quantia disponibilizada, com base no 

incumprimento do Protocolo.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Aprovado em reunião da Junta em 29-03-2016.------------------------------------------------------- 

--- 8 – Deliberou, por unanimidade, lançar em hasta pública para as loja nº. 15 do Mercado 

Diário, com base de licitação de 1.080,00€/ ano, as propostas serão apresentadas em carta 

fechada, até uma hora antes da sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 12 de abril, às 

18 horas, na presença dos concorrentes que comparecerem.---------------------------------------------- 

--- 9 -  Deliberou, por unanimidade,  apoiar o Rancho Folclorico Camponeses do Vale Brejo, com 

o empréstimo da carrinha para transporte de equipamentos para o local da Tasquinhas no Ávinho.  

---10 - Foram submetidos à aprovação do Órgão Executivo os documentos de prestações de 

contas do ano económico de dois mil e quinze, 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  
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consulta, quando tal for solicitado. Os documentos de prestação de contas apresentam um saldo 

de gerência ao ano anterior no total de dezassete mil novecentos e trinta e três euros e setenta e 

cinco cêntimos, sendo dezasseis mil novecentos e quarenta e três euros  e sessenta e dois cêntimos 

de execução orçamental e novecentos e noventa euros e treze cêntimos de operações de 

tesouraria. A receita soma um total de duzentos e vinte e três mil e cinquenta e três euros  e treze 

cêntimos. A despesa soma um total de duzentos e vinte e sete mil trezentos e quatro euros e 

setenta e quatro cêntimos. O saldo total para a gerência seguinte é de treze mil quinhentos e dois 

euros e quatro cêntimos, sendo doze mil seiscentos e noventa e dois euros e um cêntimo de 

execução orçamental e oitocentos e dez euros e três 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 quinze com três votos a favor.------------------------------ 

11- Deliberou, por unanimidade, integrar na Junta de Freguesia  de Aveiras de Cima, para 

prestação de trabalho a favor da comunidade o srº. Rui Miguel Torres de Sousa, a cumprir 80 

horas de trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------     

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, 

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

   

O Presidente ___________________________________ 

 

O Secretário____________________________________ 

 

O Tesoureiro____________________________________ 


