
 

ATA DA REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO MATEUS 

EM 14  DE ABRIL DE 2014 

ATA Nº 5/2014 

--- Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e catorze, pelas vinte horas e 

trinta minutos, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de São Mateus, sita na 

Rua Barão da Fonte do Mato número doze, nesta Vila da Praia, Freguesia de São 

Mateus, compareceram para realizar a reunião, mensal extraordinária a 

Presidente Manuel José da Silva Ramos, os seguintes membros do Executivo, o 

secretário Manuel Maria Ramos de Sousa e a tesoureira Lucy Maria Remédios 

Silva, com a seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------- 

Ordem do dia:-------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1º Ponto: Leitura e apreciação do acordo de execução enviado pelo 

Município de Santa Cruz da Graciosa; -------------------------------------------------------  

----- 2º Ponto: Revisão Orçamental, com apreciação da Conta de Gerência de 

dois mil e treze ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-----Ponto Um- Leitura e apreciação do acordo de execução enviado pelo 

Município de Santa Cruz da Graciosa;-------------------------------------------------------- 

 Depois do Presidente da Junta ter lido em voz alta o supra citado acordo, o 

mesmo foi discutido pelos restantes membros do executivo. Foi deliberado, e 

de acordo com a legislação em vigor, nº1 do artº. 16º da Lei- 75/2013, que será 

enviado à Assembleia de Freguesia para que esta autorize a Junta a assinar o 

acordo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Ponto Dois- Revisão orçamental com apreciação da Conta de Gerência de 

2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cumprimento das alíneas a) e b) do nº1 do Artº 9º da Lei nº75/2013 foram 

submetidos a aprovação os documentos supra mencionados. Tendo se 

concluído que, o saldo a trinta e um de janeiro de 2014 totaliza uma receita de 

quatro mil seiscentos e vinte e um euros e trinta e três cêntimos e uma despesa 

com igual valor. Sendo que, quatro mil duzentos e dezasseis euros e cinquenta e 

quatro cêntimos são referentes a execução orçamental e quatrocentos e cinco 

euros e vinte e quatro cêntimos referentes a operações de tesouraria. Este valor 

destina-se a reforçar e a inscrever nas seguintes rúbricas:------------------------------                                


