VILA DE SALZEDAS
Junta de Freguesia
ATA NÚMERO VINTE E CINCO
No dia vinte e quatro de setembro de dois mil e dezoito, nesta
Vila de Salzedas, edifício da Junta de Freguesia, pelas dezassete
horas e trinta minutos, teve lugar a Reunião Ordinária da Junta de
Freguesia de Salzedas. Estando presentes: o senhor presidente Manuel
Francisco Alves Pinto Laranjo, o senhor tesoureiro Carlos Filipe
Santos Guedes e o senhor secretário António Pedro Simal Rodrigues.
Foi aberta a reunião com a seguinte ordem de trabalhos:
 Atendimento do público;
 Apreciação e votação da ata da última reunião;
 Verificação e conhecimento do expediente geral;
 Pagamentos;
 Outros assuntos.
Atendimento do público
Estiveram presentes a senhoras Anabela Castro e sua irmã Maria
Cecília Castro, que vieram comprar a campa onde está sepultada a mãe.
Apreciação e votação da ata da última reunião
Foi lida e apreciada a ata da última reunião e a mesma foi
aprovada por unanimidade.
Verificação e conhecimento do expediente geral
Foi verificada a correspondência recebida e expedida.
Pagamentos e verificação das contas
Foram feitos os pagamentos ao pessoal, executivo e fornecedores.
Foram passados seis atestados (até ao nº94); foi vendida uma sepultura
no cemitério Salzedas compreendida pelo numero três do quinto talhão.
Outros assuntos
Foi decidido nesta reunião alterar-se a password do email da
Junta de freguesia porque o mesmo email foi bloqueado. A Junta decidiu
que este email passaria a ser gerido pelo executivo. Neste sentido,
foi criado um novo email para a funcionária uma vez que a mesma não
tem acesso ao email anterior.
Foram programados os trabalhos do pessoal para as próximos dias.
Nada mais havendo a tratar, pelas vinte horas, deu-se por
encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de
lida deve ser assinada pelos presentes nos termos legais.

Presidente: ____________________________
Secretário: ____________________________
Tesoureiro: ____________________________

