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Minuta da ata número três da sessão ordinária da assembleia de
freguesia de 26/03/2022

No dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e dois, na
sede da Junta de freguesia de Salzedas, teve lugar a Reunião
Ordinária da Assembleia de Freguesia.

O Senhor Presidente da Assembleia Fernando José Correia dos
Santos declarou aberta a reunião pelas dezassete horas e trinta
minutos.

Procedeu-se à verificação do quórum estando presentes o senhor
Presidente supracitado, a 2ª Secretária Sandra Isabel Felizardo
Coelho, o Vogal Fernando Messias dos Santos, o Vogal Tiago João da
Silva Tibério, o Vogal Gaspar José da Fonseca Sousa e a Vogal
Catarina Isabel Gouveia Lopes Pereira dos Santos. Faltou o 1º
Secretário Bruno Miguel Tibério Cruz, que por motivos profissionais
no estrangeiro, não pode estar presente.

Estiveram também presentes o senhor Presidente Manuel
Francisco Alves Pinto Laranjo, a senhora Secretária Cátia Alexandra
Pereira Custódio e a senhora Tesoureira Maria Aldina Sousa Mendes
do Órgão Executivo.

O senhor presidente da Assembleia pediu a todos um minuto de
silencio pelas vitimas da guerra na Ucrânia.
Passou-se de imediato à ordem de trabalhos consoante a convocatória
e edital afixado.

Período de antes da ordem do dia
Discussão e votação da ata da última reunião;
1º momento de intervenção do público;
Intervenção dos membros da Assembleia nos termos do art. 20º

do Regimento.
Período Ordem do dia
Informação escrita dos trabalhos realizados pela Junta de

Freguesia;
Apreciação e Votação dos documentos da prestação de contas do

ano financeiro de 2021;
Revisão documentos provisionais / integração do saldo da conta

de gerência do ano de 2021;
Aprovação da 1ª revisão orçamental 2022, onde foi inserido o

valor da gerência anterior;
Outros assuntos;
Audição dos elementos da Sociedade Filarmónica de Salzedas,

para eleição de uma nova direção.
Período da Intervenção do Público
2º momento de intervenção do público.

O senhor Presidente da Assembleia cumprimentou todos os presentes e
deu início á ordem de trabalhos consoante a convocatória e edital
afixado.
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Apreciação e Votação dos documentos da prestação de contas do
ano financeiro de 2021

Tendo sido enviado a todos antecipadamente os documentos para
consulta, e não havendo qualquer dúvida, os documentos foram
aprovados por unanimidade, onde a despesa foi de noventa e dois mil
quatrocentos e trinta e seis euros e oitenta e um cêntimos
(92.436,81€) e a receita no valor de cento e nove mil e vinte e um
euros e setenta cêntimos (109.021,71€).

Revisão documentos provisionais / integração do saldo da conta
de gerência do ano de 2021

Tendo sido enviado a todos antecipadamente os documentos para
consulta, e não havendo qualquer dúvida, os documentos foram
aprovados por unanimidade.

Aprovação da 1ª revisão orçamental 2022, onde foi inserido o
valor da gerência anterior

Tendo sido enviado a todos antecipadamente os documentos para
consulta, e não havendo qualquer dúvida, os documentos foram
aprovados por unanimidade já com o saldo da gerência anterior
inserido no valor de dezasseis mil quinhentos e oitenta e quatro
euros e noventa cêntimos (16.584,90€).

........).
Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa declarou

encerrada a reunião pelas vinte e duas horas e cinquenta minutos,
da qual se lavrou a presente ata que deve ser assinada pelos
Membros da Assembleia presentes nesta reunião, nos termos legais.

Presidente; __________________________________

1º Secretário; _______________________________

2º Secretário; _______________________________

Os Vogais: ___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________


