VILA DE SALZEDAS
Junta de Freguesia
ATA NÚMERO TRINTA E SETE
No dia vinte e cinco de março de dois mil e dezanove, nesta
Vila de Salzedas, sede 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 secretário António Pedro
Simal Rodrigues e o senhor Tesoureiro Carlos Filipe Santos Guedes.
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;
 Aprovação das contas do ano de 2018;
 Pagamentos;
 Outros assuntos.
Atendimento do público
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.
Aprovação das contas do ano de 2018
Depois de apreciadas e verificadas as contas do ano financeiro
de 2018, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Com uma receita
no valor de sessenta e oito mil oitocentos e onze euros e trinta e
cinco cêntimos. Uma despesa no valor de sessenta e cinco mil
duzentos e noventa e oito euros e quatro cêntimos. O saldo que
transita para a gerência seguinte é de três mil quinhentos e treze
euros e trinta e um cêntimos.
Pagamentos e verificação das contas
Foram
feitos
os
pagamentos
ao
pessoal,
executivo
e
fornecedores. Foram passados treze atestados (até ao nº44) Foi
vendida uma sepultura no cemitério de Meixedo.
Outros assuntos
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: ____________________________

