
 

 

 

 

Acta nº. 12/2010 

 
--- Acta da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 30  

de Março de 2010.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve inicio às vinte e uma horas  e estiveram presentes o Srº. Justino 

Cláudio de Oliveira, Presidente, Srº António Rodrigues Torrão, Secretário,  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 16 de Março 

de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 –  Foram submetidos a aprovação do Órgão Executivo os documentos de 

prestações de contas do ano económico de dois mil e nove , 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 Subsídios , 

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 novecentos e 

sessenta e nove euros e quarenta e um cêntimos, sendo cinco mil duzentos e setenta e 

um euros, e um cêntimos de execução orçamental seiscentos e noventa e oito euros e 

quarenta cêntimos de operações de tesouraria. A receita soma um total de trezentos e 

dois mil setecentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos . A despesa soma um total 

de trezentos e dois mil setecentos e cinquenta e dois euros e cinco cêntimos. O saldo 

total para a gerência seguinte é de quatroze 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 Junta de Freguesia por votação nominal deliberou, por unanimidade  

dos presentes, aprovar a prestação de contas do ano económico de  dois mil e nove com 

três votos a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

 

 

  

--- 3 – Justino Cláudio de Oliveira , Presidente da Junta de Freguesia  de Aveiras de 

Cima, na qualidade de Presidente do Conselho de Coordenação de Avaliação, nos 

termos do artigo 9º. do Decreto Regulamentar   nº. 19-A/2004, de 14 Maio, informa que 

a aplicação  percentagens máxima relativas à diferenciação de mérito e excelência à 

Freguesia de Aveiras de Cima implica que nesta autarquia não possa ser atribuída a 

classificação de Excelente e que no máximo um funcionário possa obter a classificação 

de Muito Bom. Realizada a avaliação do desempenho referente ao ano de 2009, atribui-

se a classificação de muito Bom ao funcionário Saturno Manuel A Julião  pela sua 

dedicação e esforço na melhoria de desempenho das suas funções e responsabilidades. 

Deste modo, e de acordo com o artº. 15º., da Lei 10/2004, de 22 de Março e artº. 9º. do 

Decreto Regulamentar 19-A/2004, de 14 de Maio aplicável à administração local, vai 

ser concedido um prémio de desempenho que corresponde a um vencimento base ou 

metade deste ao funcionário Saturno Manuel A Julião.----------------------------------------- 

--- 4 – Deliberou por unanimidade, aceitar a sugestão do morador requerente e propor à 

Câmara Municipal que seja atribuído ao arrendamento que se inicia na Rua de S. 

Martinho, sem fim definido, o nome do Pároco da Freguesia,  Srº. Reverendo Padre 

António José Barros Cardoso, como reconhecimento da vasta obra social que 

protagonizou ao longo dos últimos 40 anos .---------------------------------------------------- 

--- 5 -  Deliberou por unanimidade, adquirir 50 coletes reflectores com impressão  a uma 

cor, pela importância de 2.95€ cada, acrescida de IVA, à firma Joaquim do Carmo 

Pedro, por ter apresentado um preço mais favorável .------------------------------------------ 

--- 6 – Deliberou por unanimidade, concessionar o terreno com 2m2 , no Cemitério de 

Aveiras de Cima, correspondente à Cova 4 – Rua C – Talhão 12, onde se encontra 

sepultada Maria Amélia Canteiro, aos seus três filhos, Maria Amélia Abreu da silva 

Duque  Canteiro, Zélia Maria Abreu da Silva Rodrigues e Francisco Abreu da Silva .---- 

--- 7 – Deliberou, por unanimidade, conceder um apoio de 25 euros (25,00€) à 

Associação Portuguesa Solidariedade Mãos Unidas P. Damião, para possível cura de 

um tuberculoso e reabilitação de um toxicodepente  .------------------------------------------ 

--- 8 – Deliberou , por unanimidade, conceder tolerância de ponto a todo o pessoal ao 

serviço da Junta de Freguesia, no dia 1 de Abril de 2010 . ------------------------------------ 

--- 9 – Deliberado, por unanimidade, realizar a Festa Campestre no Parque de Merendas 

das Malhadinhas, no próximo dia 06 de Junho de 2010.--------------------------------------- 

 --- 10 – Deliberado,  por unanimidade, registar em acta que a Junta de Freguesia, 

participou no “Projecto Limpar Portugal”, no dia  20 de Março de 2010, com uma 

carrinha, motorista  e 30 participantes. Foram recolhidos 25,83 toneladas de resíduos, na 

sua maior parte na Texuga / Azambuja.----------------------------------------------------------- 

 



 

--- 11 – Deliberado, por unanimidade, instalar rega automática nos Jardim que estão sob 

a responsabilidade da Junta de Freguesia .------------------------------------------------------- 

--- 12 – Deliberado, por unanimidade, subscrever um 1/8 pag. a preto e branco, alusivo  

a “ Ávinho”, no Jornal Vida Ribatejana, pelo valor de 70,00 € acrescido do IVA .-------- 

--- 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 Sr. Presidente , Sr. 

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

  

 O Presidente ___________________________________ 

 

             O Secretário____________________________________ 
 
 
  O Tesoureiro___________________________________ 
  


