
4t~.

FREGUESIA DE VILA DE REI

— ATA N.°4/2019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA JUNTA

DE FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAcA0: 13 DE MARCO DE 2019

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sérgio Manuel Mateus Francisco

SECRETARIA: Luis Fernando Martins da Silva

TESOLJREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes

SECRETAR1OU: Luis Fernando Martins da Silva, secretãrio —

HORA DE ABERTURA: Deciarada aberta a reunião, pelo Presidente da Junta

de Freguesia, Sergio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das 14h30m.

APROVACAODEATAEMMINUTA —

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°7512013 de 12 de

setembro, o Executivo da Junta de Freguesia deiiberou, por unanimidade, aprovar

a presente ata em minuta a fim de produzir efeitos irnediatos.

ORDEM DO DIA (ART. 53 DA LEI N.°7512013, DE 12 DE SETEMBRO):

PONTO I — Aprovaçao da Prestaçao de Contas relativamente ao ano

financeiro de 2018— para deiiberaçao;

PONTO 2 — Prirneira revisão ao Orçarnento e Grandes Opçoes do Piano para

o ano financeiro de 2018— para deliberaçao

DELIBERAcOE5 TOMADAS

PONTO 1 — Aprovaçao da Prestaçao de Contas relativamente ao ano

financeiro de 2018— para deliberaçao;

Depois de analisados todos os documentos, 0 executivo aprovou por unanimidade

a prestação de contas relativamente ao ano financeiro de 2018, os quais se dão por

integralmente reproduzidos em ata e em minuta, que VãO ficar arquivados na pasta dos

documentos, estando disponiveis para consulta quando tal for sohcitado.

Quanto a execução orçamental salienta-se os seguintes pontos: verificou-se que transitou

de 2017 para 2018 um saldo no valor de 38.611,96€ (trinta e oito mu seiscentos e onze

euros e noventa e seis céntimos), apresentando durante o ano corrente de 2ol8receitas

arrecadas quer correntes e de capital o montante de 225.246,74€ (duzentos e vinte e

cinco mu duzentos e quarenta e seis euros e setenta e quatro céntimos), somando os
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dois vaiores perfaz urn total de 283.941 46€ (duzentos e oitenta e trés rnil novecentos e

quarenta e urn euros € quarenta e seis céntirnos), quanto as despesas ao longo do ano

totalizararn urn valor de 251 .713,33€ (duzentos e cinquenta € urn rnil setecentos € treze

euros e trinta e trés cêntirnos), acusando urn saldo para a geréncia seguinte de

32.228,13€ (trinta e dois mu duzentos e vinte e oito euros € treze céntirnos).

PONTO 2 — Primeira revisão ao Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para

o ano financeiro de 2018— para deliberaçâo —

0 executivo linda a anaiise aos docurnentos apresentados aprovou por

unanirnidade a Prirneira revisâo ao Orçarnento € Grandes OpçOes do Piano para 0 ano

financeiro de 2018, a qual importa na receita e na despesa urn reforço de 32.228,13€

(trinta e dois rnul duzentos e vinte e oito euros e treze céntirnos).

ENCERRAMENTO DA REUNIAO —

E não havendo rnais nada a tratar — e referindo que todos os docurnentos

apresentados na presente reunião de Junta se dao corno integrairnente transcritos —. foi

dada por finda a reunião pelo Presidente da Junta, Sergio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de 15h30rn, da qual, para constar e devidos efeitos se iavrou a presente ata,

que será assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

Mateus Francisco e por rnim, Luls Fernando Martins da Sulva, que a secretariei e

processei ern computador. ————-- —
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