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ATA DA pRTMETRA nsuxrÃo ExTRAoRDTNÁma l^q. JUNTA DE

FREGUESIA oB sÃo cAETANo REALIZADA Aos eUINZE oras uo lrÊs
DE ABRIL DO AI\O DE DOIS MIL E CATORZE

----- Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil a catotze, nesta freguesia, na

sala de reuniões do edificio sede da Jrmta de Freguesia de São Caetano, reuniu

extraoÍdinaÍiamente o Executivo, sob a presidência da Senhora Presidente da Junta, Ana

Isabel Rodrigues da Costa, estando pÍesentes os Senhores Vogais Dércio Paulo Goulart

Ferreira e João Humberto Gaspar de Melo, respetivamente Secretrírio e Tesoureiro. -----

--- A Seúora Presidente declarou aberta a reunião, uma vez que verificou haver

"quórum" para o normal firncionamento do Executivo, eÍam vinte horas, sendo a

reunião secretariada por mim, Dércio Paulo Goulart Ferreira.

ORDEM DO DIA

1_PRESTAÇÂO DE CONTAS DE 2013

2 - PRIMEIRÀ REVISÃO ORÇAMENTAL

1- PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2013

--- Presente à reunião os documentos de prestação de contas de 2013, documentos que

por serem extensos, se dão nesta sede, por integralmente reproduzido para os devidos e

legais efeitos, totalizando os valores a seguir descriminados:

Saldo da gerência de 2012: 24.337 ,43€;

Receitas orçamentais - conentes: 48.891,46€;

Receitas orçamentais * capital: 13.220,73€,;

Operações de tesouraria: 833,10€;

Montante anual da receita: 87.282,72€..

Despesas orçamentais - conentes: 31.028,93€;

Despesas orçamentais * capital: 53.067 ,96€;

Operações de tesouraria: 833,10€;

Saldo para a gerência seguinte: 2.352,73€;

Montante anual da despesa: 87.282,72€.

---- O Executivo deliberoq por unanimidade, aprovar os documentos de prestação de

contas de 2013 e Íemeter os mesmos à Assembleia de Freguesia para apreciagão. ----
2 - PRIMEIRA REVISÃO ORÇAMENTAL ----

----- Presente à remião a 1" Revisão Orçamental, visando inscrever as rubricas e

respetivos valores referentes ao protocolo de delegação de competências do ano anterior



celebrado enhe o Município da Madalena e a Freguesia de São Caetano, documento que

poÍ ser extenso, se dá nesta sede, poÍ integralmente reproduzido para os devidos e legais

efeitos,

----- O Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a 1" Revisão Orçamental e

remeter o documento à Assembleia de Freguesia pma aprovação.

---- Nada mais havendo a uatar, o Executivo deliberou, por unanimidade, apÍovar a

presente ata, nos termos e para os efeitos consignados no número dois do artigo

cinquenta e sete da Lei n'75/2013, de 12 de setembro, que depois de lida em voz alt4

vai ser assinada pela Seúora Presidente e por todos os membros do Executivo

presentes à reunião e por mim, 7í* ftrt" cr^
com firnções de Secretário, que a elaborei e escrevi.

--- De seguida foi encenada a reunião eram vinte horas e quinze minutos.
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