
Ata da reunião ordinária da Junta de 

Freguesia de Assunção, realizada no dia 

10 de agosto de 2021.---------------------- 

-----Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, nesta vila de Arronches e sede 

da Junta de Freguesia de Assunção, realizou-se, pelas quinze horas, a reunião ordinária da 

referida Junta de Freguesia, convocada nos termos do disposto no artigo 21.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro.--------------------------------------------------------------------- 

-----Compareceram os Excelentíssimos Senhores José de Jesus Pires Louro, Dr.ª Maria João 

da Silva Fernandes e Nuno José Andrade Amaral, respetivamente, Presidente, Secretária e 

Tesoureiro deste órgão autárquico.--------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a reunião pelo Senhor Presidente, foi lida a ata da reunião ordinária anterior, a 

qual tinha sido aprovada em minuta no final da mesma e foi tomado conhecimento do 

seguinte expediente recebido: ofício da Associação “Esperança Sobre Rodas”, solicitando 

apoio para suportar despesas inerentes à realização do seu III Convívio de Pesca 

Desportiva, e-mail da CityHall, informando sobre envio de documentos de prestação de 

contas; e-mails do CLDS 4G Arronches – Coração Mágico, solicitando cedência de sala para 

realização de ateliers de estimulação e combate ao isolamento, nomeadamente atelier de 

costura; ofício do Tribunal de Contas, informando sobre comunicação de contratos 

outorgados ao abrigo das medidas especiais de contratação pública e de montante inferior 

ao limiar para fiscalização prévia; ofício da Secretaria-Geral do Ministério da Administração 

Interna, informando sobre suspensão do Recenseamento Eleitoral; ofício do Instituto dos 

Registos e do Notariado, remetendo pedido de colaboração na divulgação da medida de 

Renovação Automática do Cartão de Cidadão; ofício do Agrupamento de Escolas de 

Arronches, solicitando a oferta de duas máquinas lavadoras de chão; ofício da Associação 

Cultural de Arronches “Amigos da Festa Brava”, solicitando apoio para fazer face à aquisição 

de máscaras personalizadas para os elementos do Grupo de Forcados Amadores de 

Arronches; ofício da EDP Comercial, relativo a contrato de fornecimento de energia; e-mail 

da Comissão Nacional de Eleições, divulgando sessões de esclarecimento via ZOOM;  e-mail 

do chefe de unidade da 4.ª secção do Agrupamento de Escuteiros 122 de Torres Vedras, 

informando da realização de uma atividade escutista do mesmo na área desta freguesia; 

ofício do Município de Arronches, convocando para reunião da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta de Arronches, na qual será feita a análise, discussão e aprovação do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Concelho de Arronches para o período 

2020/2030.------------------------------------------------------------------------------------------ 



-----DELIBERAÇÕES------------------------------------------------------------------------------ 

-----Pedidos de apoio---------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi deliberado, por unanimidade, conceder à Associação Cultural de Arronches “Amigos 

da Festa Brava”, um apoio na importância de € 300,00 (trezentos euros), para fazer face a 

despesas com a aquisição de máscaras personalizadas para os elementos do Grupo de 

Forcados Amadores de Arronches.----------------------------------------------------------------- 

-----Foi deliberado, por unanimidade, conceder à Associação “Esperança Sobre Rodas”, um 

apoio na importância de € 200,00 (duzentos euros), para suportar despesas inerentes à 

realização do seu III Convívio de Pesca Desportiva.---------------------------------------------- 

-----Foi deliberado, por unanimidade, na sequência do pedido apresentado pelo 

Agrupamento de Escolas de Arronches, solicitar ao mesmo a apresentação de orçamentos 

para fornecimento de duas máquinas lavadoras de chão, para, de acordo com os valores em 

causa, a Junta avaliar a forma como poderá ser feita esta aquisição para oferta ou dado um 

apoio financeiro para esse efeito.------------------------------------------------------------------ 

-----Outras deliberações------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi deliberado, por unanimidade, retomar a realização do Convívio de Pesca Desportiva 

da Junta de Freguesia de Assunção, com o apoio logístico da Secção de Pesca Desportiva do 

Centro Republicano Arronchense, seguindo as normas da DGS para a realização deste tipo 

de eventos, ficando este evento agendado para o próximo dia 12 de setembro. Neste 

sentido, irá igualmente ser solicitada ao Município a cedência de sala do Centro Cultural 

para a realização do posterior almoço-convívio, bem como a aquisição de t-shirts e bonés 

personalizados para oferta aos participantes.----------------------------------------------------- 

-----Empreitada de “Alteração de Edifício para habitação - R. Olivença n.º 15”------- 

-----Seguidamente o senhor Presidente informou o executivo da apresentação pelo 

empreiteiro do auto n.º 4 da Empreitada de “Alteração de Edifício para habitação - R. 

Olivença n.º 15”, na importância ilíquida de € 7.302,40 (sete mil trezentos e dois euros e 

quarenta cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi aprovado, por unanimidade, o mapa de fundos disponíveis para o corrente mês, na 

importância de € 282.252,87 (duzentos e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta e dois 

euros e oitenta e sete cêntimos).------------------------------------------------------------------ 

-----Seguidamente, o Senhor Presidente informou a Junta das despesas cuja realização 

autorizou, ao abrigo da competência que lhe foi delegada, entre os dias cinco de julho e 

nove de agosto do corrente ano, que totalizam a importância de € 8.424,41 (oito mil 

quatrocentos e vinte e quatro euros e quarenta e um cêntimos).------------------------------- 



-----Foi apresentado o Resumo Diário da Tesouraria, de nove de agosto de dois mil e vinte e 

um, que exibe um saldo de Operações Orçamentais na importância de € 258.103,62 

(duzentos e cinquenta e oito mil cento e três euros e sessenta e dois cêntimos).-------------- 

-----APROVAÇÃO EM MINUTA:------------------------------------------------------------------ 

-----Por unanimidade e ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013,de 

12 de Setembro, foi deliberado aprovar a presente ata em minuta, a fim das deliberações 

respetivas produzirem efeitos imediatos. Elaborada a minuta e depois de lida, foi a mesma 

achada conforme e por todos assinada.----------------------------------------------------------- 

-----ENCERRAMENTO:---------------------------------------------------------------------------- 

-----E, não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião, de que se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e conferida, vai ser assinada.---------------------------------- 

-----E eu,                                                                              ,na qualidade de Secretária, 

a redigi, lavrei e subscrevi.------------------------------------------------------------------------- 

-----O Presidente: _________________________________________________ 

-----A Secretária: __________________________________________________ 

-----O Tesoureiro: _________________________________________________ 
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