
 

 
 

Ata nº 91/2013 

--- Ata da reunião Ordinária da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima do dia 26 de março de 

2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--- A reunião teve início às vinte uma hora e trinta minutos e estiveram presentes, o Presidente, 

António Rodrigues Torrão, o Secretário, Luís Filipe Jorge Falacho e o Tesoureiro, Carlos Manuel 

Canteiro de Brito.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

      1 - Votação da ata de 12 de março 2013 

2 – Proposta do Srº. Presidente para a integração nas Comemorações do 25 de abril  do “Concerto 

de Tributo a Zeca Afonso” dos Brothers  of Music . 

 3 – Pedido de cedência da tela de projecção e da aparelhagem sonora à Cruz Vermelha 

Portuguesa, Delegação de Aveiras de Cima. 

 4 -  Prestação de serviços do  jurista para esclarecimento do Regulamento do Cemitério na 

próxima Assembleia de Freguesia. 

5 – Concessão de terreno do cemitério 

6 – – Aprovação do Órgão Executivo dos documentos de prestações de contas do ano económico 

de dois mil e doze 

7 – Inscrição de socio na Associação de Solidariedade Social – Casa do Pombal “A Mãe”. 

8 – Pedido de apoio ao Centro Cultural Azambujense na actuação da Banda Filarmónica do Pico -  

Açores. 

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

 --- 1 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a ata da reunião ordinária de 12 de março 2013.--------- 

 --- 2 - Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Srº. Presidente, para 

integrar o Concerto de Tributo a Zeca Afonso organizado pelos Brothers of Music, nas 

Comemorações do 25 de abril, que se realizará no Auditório Casa do Povo de Aveiras de Cima, no dia 

24 de abril às 21h,30m,e atribuir um apoio monetário.---------------------------------------------------------- 

--- 3 – Deliberou, por unanimidade, ceder a tela de projecção e aparelhagem de som à Cruz 

Vermelha Portuguesa, Delegação de Aveiras de Cima, para o projecto “ semana da primavera 

ecológica” .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- 4 – Deliberou, por unanimidade, aprovar a Prestação de Serviços apresentada pelo jurista, para 

esclarecimento do Regulamento do Cemitério na próxima Assembleia de Freguesia a realizar dia 22 

de abril .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- 5 – Deliberou por unanimidade, concessionar um terreno com 2 m2 , localizado no Cemitério de 

Aveiras de Cima, Talhão 13, Rua I, Cova 3, a Maria de Fátima Rodrigues Seabra, para sepultura 

perpétua de seus pais, Ezequiel Torres Seabra e Isabel Custódio Ronca Seabra, o pagamento será 

efectuado em prestações.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

novecentos e sessenta euros e sessenta e nove cêntimos de execução orçamental  e zero euros  de 

operações de tesouraria. A receita soma um total de duzentos e dezassete mil quinhentos e oito euros e 

vinte seis cêntimos. A despesa soma um total de duzentos e seis mil cento e oitenta e cinco euros e 

setenta e cinco cêntimos. O saldo total para a gerência seguinte é de onze mil trezentos e vinte e dois 

euros e cinquenta e um cêntimos, sendo dez mil setecentos e noventa e dois euros e vinte e três 

cêntimos de execução orçamental e quinhentos e trinta euros e vinte oito 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 doze com três votos a favor.-------------- 

--- 7 – Deliberou por unanimidade, inscrever a Junta de Freguesia, como sócio na Associação de 

Solidariedade Social - Casa do Pombal “ A Mãe”, pagando a quota anual de 120,00€.------------------- 

--- 8 – Deliberou por unanimidade, apoiar a Centro Cultural Azambujense na Atuação da Banda 

Filarmónica do Pico, no auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima, no dia 21 de Setembro de 

2013 pelas 21h30m, fornecendo o jantar.------------------------------------------------------------------------- 

--- 9 – Deliberou por unanimidade, conceder Tolerância de Ponto ao Pessoal, no período da tarde do 

dia 28 de março de 2013.--------------------------------------------------------------------------------------------  
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--- Encerramento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Eram vinte e duas horas e cinquenta 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 ___________________________________ 

 

  O Secretário ____________________________________ 

 

  O Tesoureiro____________________________________    
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