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ACTA NÚMERO VINTE E CINCO 

EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA BÁRBARA 

 

-------- Aos três dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões do 

edifício sede da Junta de Freguesia de Santa Bárbara, pelas dezasseis horas e trinta 

minutos, reuniram-se extraordinariamente o presidente Daniel da Silva Gonçalves, o 

secretário Hélio Gregório de Jesus Soares e a tesoureira Cristina Patrícia Figueiredo 

Moreira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Em nome da lei, o presidente deu por aberta a reunião com a seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto um: aprovação dos documentos previsionais para dois mil e dezanove, de 

que fazem parte os orçamentos da receita e despesa, bem como os planos plurianuais 

de investimentos e actividades. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ponto dois: aprovação do mapa de pessoal para dois mil e dezanove; -------------- 

-------- Relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, o executivo aprovou os 

orçamentos de receita e despesa para dois mil e dezanove, nos valores correspondentes 

de oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um euros e setenta e dois cêntimos. 

Foram aprovados, igualmente, o plano plurianual de actividades foi aprovado no valor 

global de dois mil, oitocentos e cinquenta euros, por fim, o plano plurianual de 

investimentos no valor global de onze mil, oitocentos e um euros e setenta e dois 

cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o executivo aprovou o 

mapa de pessoal para o ano de dois mil e dezanove, para dois assistentes operacionais.  

--------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Junta de Freguesia declarou 

encerrada esta reunião, da qual para constar, se lavrou a presente ata, que depois de 

lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros presentes. ---------------------------- 

-------- Todas as deliberações foram votadas por unanimidade. --------------------------------- 

---------Eu, Hélio Gregório de Jesus Soares, secretário, que a redigi, subscrevo e assino. - 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Santa Bárbara, aos três dias do mês de Dezembro de dois mil e dezoito. ----------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

         _______________________________________ 

Daniel da Silva Gonçalves  

(presidente) 

 

 

 

_______________________________________ 

Hélio Gregório de Jesus Soares 

(secretário) 

 

 

_______________________________________ 

Cristina Patrícia Figueiredo Moreira 

(tesoureira) 

 


