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JUNTA DE FREGUESIA DE SALIR DE MATOS
ATA Nº 92/2020

Aos vinte sete dias do mês de novembro de dois mil e vinte, 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 - Despesar e receitar as contas referentes ao mês de novembro, conforme
documentos contabilísticos. ---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
2 – Modificação ao Orçamento – Alteração Nº 16 ---------------------------
Presente a decima sexta alteração ao orçamento – Alteração Nº 16, para o
ano económico de 2020, documento que aqui se dá por integralmente
reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e se arquiva. ---------
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 – Modificação ao PPA – Alteração Nº 04 ------------------------------------
Presente a quarta alteração ao Plano Plurianual Ações Mais Relevantes –
Alteração Nº 04, para o ano económico de 2020, documento que aqui se dá
por integralmente reproduzido e como fazendo parte integrante desta ata e
se arquiva. -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
4 – Orçamento da Receita e da Despesa para o Ano Financeiro de 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Presente o Orçamento da Receita e da Despesa para o Ano Financeiro de
2021, o qual importa quer na receita quer na despesa em 253.456,00€
(duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros)
documento que aqui se dá por integralmente reproduzido e como fazendo
parte integrante desta ata, se arquiva. ----------------------------------------------
O Executivo analisou os referidos documentos, e deliberou aprovar, mais
tendo deliberado submeter os mesmos à aprovação da Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
5 – PPI e PPA para o Ano Financeiro de 2021. -------------------------------
Presente o PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e PPA (Plano
Plurianual Ações Mais Relevantes), para o Ano Financeiro de 2021. --------
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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. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
6 – Mapa de Pessoal para o ano de 2021 – 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. --------------------------------------------------------------------------------
O Executivo apreciou o referido documento, e deliberou aprovar, mais
tendo deliberado submeter o mesmo à aprovação da Assembleia de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
7 - Conceder a Sepultura Perpétua, pelo montante de 500,00€ -----------
SPP Nº 822, Fila 01, Talhão 01, a António Filipe Gomes Silvestre e
Herdeiros, residente na Rua dos Cavaqueiros, 15 A – Torre, 2500-639 Salir
de Matos -------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
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: _______________________________________________


