ATA N.º 11/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A VINTE E
SEIS DE NOVEMBRO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, sob a
Presidência de Sérgio Luís Cabral Medeiros, reuniu-se o executivo da freguesia, encontrando-se
presentes Maria Helena Carreiro de Medeiros Pereira e Nuno Filipe Aguiar Sousa, respetivamente
Secretária e Tesoureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente declarou aberta a sessão às vinte horas, sendo a reunião secretariada por mim,
Maria Helena Carreiro de Medeiros Pereira. A reunião foi aberta ao público. -------------------------------- Primeiro ponto - Orçamento e Planos para 2022: Foram apresentados os documentos
previsionais para 2022, pelo Presidente, que explicou que o orçamento global previsto para o
próximo ano será de 62.887,00 euros. Na parte da receita está previsto arrecadar um total de
61.387,00 euros de receitas correntes e 1.500,00 euros de receitas de capital. No que diz respeito à
despesa, está previsto gastar-se 57.387,00 euros em despesas correntes e 5.500,00 euros em
despesas de capital, totalizando 62.887,00 euros. Após apreciação dos documentos pelo executivo,
o Orçamento e Planos (PPI e PPA) para o ano de 2022 foram aprovados por unanimidade.------------------Segundo ponto - Atividades de Natal: Acerca da realização das atividades de Natal, é
necessário pedir orçamentos para as luzes de Natal a vários fornecedores. Como nos anos
anteriores, a Junta vai adquirir brinquedos para distribuir pelas crianças da freguesia. Ficou
decidido que a distribuição das prendas vai ser feita no dia 18 de dezembro, sendo necessário
atualizar a lista das crianças. Também será oferecido um calendário a cada família e é preciso
começar a elaborar o calendário com fotos alusivas a eventos realizados na nossa freguesia. --------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não
compareceu nenhum cidadão, quando eram vinte e uma horas, lavrando-se a presente ata que
depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim Maria
Helena Carreiro de Medeiros Pereira, Secretária, que elaborei e subscrevi. -----------------------------
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