
 

Ata nº 90/2021 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia  13 

de Abril de 2021.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

--- A reunião teve início aos vinte e um hora e trinta minutos e estiveram presentes, 

António Rodrigues Torrão, Presidente, Cindy Bento Narciso, Secretária e Horácio 

Manuel Patrício Abreu, Tesoureiro.---------------------------------------------------------------- 

--- Intervenção do Publico------------------------------------------------------------------------- 

  Não se registaram intervenções. 

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

      1 - Votação da Ata Ordinária de 30 de Março de 2021. 

      2 - Criação de uma fila no Talhão 13, no Cemitério. 

      3 – Concessão de um ossário no Cemitério a Ana Maria Vaz Figueira.  

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

económico de dois mil e vinte.     

      5 –  Aprovação da 1ª. Revisão Orçamental. 

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

 --- 1 - Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reunião de 30 de Março de 2021. 

--- 2 – Deliberou, por unanimidade, criar uma fila no Talhão 13, no Cemitério, devido à 

falta de terreno.--------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, concessionar um ossário no Cemitério à Srª. Ana 

Maria Vaz Figueira, para a colocação dos restos mortais de sua mãe.------------------------  

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

de contas do ano económico de dois mil e vinte, 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 vinte seis mil duzentos e 

quarenta e cinco euros e vinte e três cêntimos sendo vinte cinco mil duzentos e três euros 

e vinte cinco cêntimos de execução orçamental e dez mil e quarenta e um euros e 

noventa e oito cêntimos de operações de tesouraria. A receita soma um total de duzentos 

e oitenta seis mil setecentos e setenta e cinco euros e noventa e três cêntimos. A despesa 

soma um total de duzentos e noventa e três mil e noventa e cinco euros e dezoito  

 



 

 

cêntimos. O saldo para a gerência seguinte tem o total de dezoito mil oitocentos e oitenta 

e quatro euros sendo dezoito mil oitocentos e oitenta e quatro euros de execução 

orçamental e zero 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 vinte, com três votos a favor.------------------------------------------ 

--- 5 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª. Revisão Orçamental, no valor de 

dezoito mil e oitocentos e oitenta e quatro euros, que submeteu à Assembleia de 

Freguesia para aprovação.--------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Secretario e o Tesoureiro.--------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente 

 

______________________ 

A Secretária 

 

_________________________ 

O Tesoureiro 

 

_________________________ 


