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JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR DE MATOS
ATA Nº 34/2018

Aos trinta dias do mês de novembro 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 novembro, conforme
documentos contabilísticos. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Orçamento da Receita e da Despesa para o Ano Financeiro de 2019.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente o Orçamento da Receita e da Despesa para o Ano Financeiro de
2019, o qual importa quer na receita quer na despesa em cento e setenta e
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros (174.452,00€),
documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo
parte integrante desta ata, se arquiva. ----------------------------------------------
O Executivo apreciou os referidos documentos, e deliberou aprovar, mais
tendo deliberado submeter os mesmos à aprovação da Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 – PPI e PPA para o Ano Financeiro de 2019. -------------------------------
Presente o PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e PPA (Plano
Plurianual Ações Mais Relevantes), para o Ano Financeiro de 2019,
documentos que aqui se dão por integralmente reproduzidos e como
fazendo parte integrante desta acta, se arquivam. --------------------------------
O Executivo apreciou os referidos documentos, e deliberou aprovar, mais
tendo deliberado submeter os mesmos à aprovação da Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 – Mapa de Pessoal para o ano de 2019 – Nos termos do artº 29º da Lei
nº 35/2014 de 20 de junho (LGTFP), documento que aqui se dá por
integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata, se
arquiva. --------------------------------------------------------------------------------
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6 – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 13 ---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a décima primeira alteração ao orçamento – Alteração Nº 13, para
o ano económico de 2018, documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e se arquiva. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Modificação ao PPI – Alteração Nº 04 ------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente a quinta alteração ao PPI – Alteração Nº 04, para o ano económico
de 2018, documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como
fazendo parte integrante desta ata, se arquiva. -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 – Presente o pedido de colaboração, na aquisição das prendas de Natal,
para as crianças do Centro Escolar de Salir de Matos. --------------------------
O Executivo apreciou o referido pedido, e deliberou adquirir material de
desporto, Decathlon 188,50€ (cento e oitenta e oito euros e cinquenta
cêntimos) duas coleções de fantoches de dedo, Almatoys 45,00€ (quarenta
e cinco euros) e os respetivos livros de histórias tradicionais Wook 34,60€
(trinta e quatro euros e sessenta cêntimos). De forma a que estes presentes,
representem: Escola, afetividade, aprendizagem e desenvolvimento. --------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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: _______________________________________________


