
Acta nº 38 /2011

--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 29  de 

Março de 2011.------------------------------------------------------------------------------------------

--- Local da Reunião  - Sede da Junta Freguesia.---------------------------------------------------

--- A reunião teve início às vinte duas horas e trinta minutos e estiveram presentes, O Srº. 

Justino Cláudio de Oliveira, Presidente, o Srº. António Rodrigues Torrão, Secretário e  o Srº. 

Carlos Manuel Canteiro de Brito, Tesoureiro, -------------------------------------------------------

Ordem do Dia    

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

--- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a Acta da Reunião Ordinária de 15 de Março de 

2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 --- 2 – Deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 25,00€ à Associação Portuguesa 

Solidariedade Mão Unidas P. Damião , para ajudar doentes de tuberculose.----------------------

--- 3 –Deliberou, autorizar a UCCA Unidade de Cuidados na Comunidade de Azambuja, a 

utilizar a loja nº. 8 do Mercado Diário, uma vez por semana , período da manhã, durante 3 

meses, para terapia de mobilidade  física de um grupo de 10 idosos de Aveiras de Cima.---- 

--- 4 - Deliberou, por unanimidade,  atribuir  um apoio financeiro valor de 100,00€ ( cem 

euros), para ajudar a custear as despesas com o 51ª. Aniversário do Rancho Folclórico da 

Casa  do  Povo  Aveiras  de 

Cima.-----------------------------------------------------------------------------  5  -   Deliberou,  por 

unanimidade,   lançar uma  hasta pública, para arrematação das lojas   nº. 15 e nº. 16 do 

Mercado Diário com base de licitação de, 1.200,00€ (mil e duzentos euros)/ano para cada 

uma das lojas.  As propostas serão apresentadas  em carta fechada,  até uma hora antes da 

sessão de abertura das mesmas, que ocorrerá no dia 26 de Abril de 2011, às 18h30m, na 

presença dos concorrentes que comparecerem.--------------------------------------

--- 6 -  Deliberou, por unanimidade,  concordar com a sugestão da requerente Ana Filipa 

Gaspar Frederico,  na atribuição do toponímico Rua da Caneira,  ao arruamento que faz a 

ligação entre a Estrada   da Caneira e a Rua dos Galinhas.-------------------------------------------

--- 7 - Foram submetidos a aprovação do Órgão Executivo os documentos de prestações de 

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

Despesa  ,  Controlo  Orçamental  de  Receita,  Execução  Anual  do  Plano  Plurianual  de 

Investimentos, Fluxos de Caixa, Contas de Ordem, Operações de Tesouraria , Modificações 

do Orçamento de Receita, Modificações do Orçamento de Despesa, Modificações ao Plano 

Plurianual de Investimento, 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 catorze mil trezentos e setenta e três euros e  

oitenta e sete cêntimos, sendo nove mil cento e três euros e trinta e seis cêntimos de execução 

orçamental cinco mil  duzentos e setenta euros e cinquenta e um cêntimos de operações de 

tesouraria. A receita soma um total de trezentos e dezassete mil trezentos e noventa  e um 

euros e quarenta e quatro cêntimos  . A despesa soma um total de trezentos e dezassete mil 

trezentos e noventa e um euros e quarenta e quatro  cêntimos. O saldo total para a gerência 

seguinte é de cinco mil quinhentos e dezasseis euros e sessenta e sete cêntimos, sendo cinco 

mil e quinhentos euros e quarenta e sete  cêntimos de execução orçamental dezaseis euros e 

vinte  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 dez com três votos a favor.---------------------------------------------------------------

--- 

Encerramento .----------------------------------------------------------------------------------------

--- Eram vinte e quatro horas quando o Srº. Presidente deu por encerrada a reunião.------------

--- Para constar se lavrou a presente acta,  que vai ser assinada pelo Srº. Presidente , Srº. 

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

O Presidente ___________________________________

O Secretário____________________________________

O Tesoureiro____________________________________
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