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JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR DE MATOS
ATA Nº 16/2018

Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, na sede da
Junta de Freguesia, compareceram os senhores, Presidente Rui Manuel
Ribeiro Jacinto, Secretário Carlos Miguel Alves da Conceição e Tesoureira
Susana Isabel Henriques dos Santos. ----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Depois de lida e aprovada a ata da reunião anterior, foram tomadas as
seguintes deliberações: --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
1- Dar seguimento à correspondência recebida. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
2- Despesar e receitar as contas referentes ao mês de março, conforme
documentos contabilísticos. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Prestação de Contas Relativas ao Ano Financeiro de 2017. -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a Prestação de Contas, e a execução das Grandes Opções do Plano
PPI e PAMR, referente ao ano económico de 2017, documentos que aqui se
dão por integralmente reproduzidos e como fazendo parte integrante desta
ata, se arquivam. ----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Modificação ao Orçamento – Revisão Nº 1. -------------------------------
Presente a primeira proposta de Revisão do Orçamento desta Junta de
Freguesia para o ano económico de 2018, o qual monta tanto na Receita
como na Despesa a 26.521,33€ (vinte seis mil, quinhentos e vinte e um
euros e trinta e três cêntimos). Documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata, se arquiva. -----------
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Delegação de Competências, Acordo de Execução da Câmara
Municipal à Junta de Freguesia e Protocolo para Apoio às Freguesias,
no Quadro da Promoção e Salvaguarda Articulada dos Interesses
Próprios das Populações. ----------------------------------------------------------
Documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como
fazendo parte integrante desta ata, se arquivam. ---------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
O Executivo apreciou os referidos documentos, e deliberou aprovar, mais
tendo deliberado submeter os mesmos à aprovação da Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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6 – Presente o Mapa Síntese dos Bens Inventariados e a Ficha de
Amortizações, referente ao Ano de 2017, documentos que aqui se dão por
integralmente reproduzidos e como fazendo parte desta ata, se arquivam. --
-------------------------------------------------------------------------------------------
Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade. ---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Por não haver mais nada a declarar, o Presidente da Junta de Freguesia deu
por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada por todos os elementos. ---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente: _________________________________________________

O Secretário: _________________________________________________

O Tesoureiro: ________________________________________________


