
Ata no 65/2012

Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 10 4

abrilde 2012.

Local da Reunião - Sede da Junta Freguesia.

A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, ts

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

tesoureiro, Carlos Manuel Canteiro de Brito.

Ordem do Dia

1 - Votação da ata de 27 de março 2012

2— SMT- Substituição de Multa por Trabalho Comunitário

3 — Apoio financeiro ao Averisbike

4 — Oferta Troféu à Festa do Avante

5 — l~. Alteração Orçamental

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

económico de dois mil e onze

7 - 1°. Revisão Orçamental

8 — 1°. Revisão ao Plano Plurianual de Investimento

O Executivo da Junta de Freguesia:

1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da Reunião Ordinária de 27 de março de

2012.

2 Deliberou, por unanimidade, cancelar o nosso acordo dado à Direção Geral de

Reinserção Social, para o Sr°. Mário Rui Sousa Mata, cumprir 110 horas de trabalho

comunitário na nossa freguesia, em regime de SMT- Substituição de Multa por Trabalho a

favor da Comunidade, por não ter cumprido integralmente a pena a que foi condenado pelo

Tribunal.

3 - Deliberou, por unanimidade, atribuir um pequeno apoio financeiro ao AVEIRISBIKE,

no valor de 100,00€ ( cem euros), como forma de comparticipação nas despesas do 3°. Raid

Rota Mala Posta” no próximo dia 13 de Maio de 2012.

4 — Deliberou, por unanimidade, oferecer um troféu à organização da Festa do Avante,

como forma de apoio às provas desportivas que irão decorrer no recinto da festa.

5 — Deliberou, por unanimidade, autorizar o Sr°. Joaquim Silva a montar o “Circo Brasil”

no terreno da Milhariça, durante o período de 26 a 30 de Abril 2012, na condição de

deixarem o espaço tal qual o encontraram.
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6- Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1°. Alteração da Despesa no valor de 1400,00€

(mil e quatrocentos euros).

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

contas do ano económico de dois mil e onze, 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 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 e dezasseis euros e vinte cêntimos de operações de tesouraria. A

receita soma um total de duzentos e vinte oito mil setecentos e sessenta e quatro euros e

oitenta e quatro cêntimos. A despesa soma um total de duzentos e dezoito mil trezentos e

quatro euros e sessenta e dois cêntimos. O saldo total para a gerência seguinte é de quinze

mil novecentos e sessenta euros e sessenta e nove cêntimos, sendo quinze mil e novecentos e

sessenta euros e sessenta e nove cêntimos de execução orçamental e zero euros 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 onze com três votos

a favor.

8 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a 1°. Revisão Orçamental no valor de 16.010,69€

(dezasseis mil e dez euros e sessenta e nove cêntimos), e P. Revisão ao Plano Plurianual de

Investimentos no valor 7500,00€ ( sete mil e quinhentos euros).

---Encerramento.----------------- — —---—----—-—

Eram vinte e três 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, Senhores Presidente,

Secretário e Tesoureiro.

O Presidente
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O Tesoureiro______________________________________

2/2


