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Junta de Freguesia

S. Jorge da Beira

ACTA NI]MERO 33DOI5

Aos vinte seis dias do mês Novembro do ano dois mil e quinze, pelas 15h00, observado o

estipulado no no2 do Art"22" da Lei n'7512013, de 12 de Setembro, reuniu extraordinariamente,

na sala de reuniões, a Junta de Freguesia de S. Jorge da Beira, sob a Presidência do Seúor José

da Trindade Branco, Presidente da Junta de Freguesia e dos Senhores Horácio Gonçalves

Gaspar e Júlia Narcisa Castba, Tesoureiro e Secretária da mesma Junta de Freguesia,

respetivamente.

Foi declarada abertaa reunião pelo Senhor Presidente com a seguinte ordem de trabalhos.

Ordem de trabalhos:

1. Orçamento.da Receita e Despesa para o ano 2016 e das Grandes Opçôes do Plano

2. Aprovaçáo de Taxas e Licenças a cobrar pela Junta de X'reguesia no ano 2016

3. Aprovaçáo do Inventario do Ano de 2015 e do Mapa de Pessoal para o ano 2016
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l.Orçamento da Receita e I)espesa para o arno2016 e das Grandes Opçries do Plano

A Junta da Freguesia, deliberou , por unanimidade, aprovar o orgamento da Receita e Despesa

para o ano de 2016 no valor total de 243 332,42€ ( duzentos e quarenta e três mil trezentos e

trinta e dois euros e quarenta e dois cêntimos) e as Grandes Opções do Plano de2016, o total

Plurianual de Investimento é de 88 978,42€ (oitenta e oito mil novecentos e setenta e oito

euros e quarenta e dois cêntimos) e a dotação das actividades mais relevantes 5 500,00€(cinco

mil e quinhentos euros).

2.Àprovaçaio de Taxas e Licenças a cobrar pela Junta de Freguesia no ano de 2016

A Junta de Freguesia deliberou, poÍ unanimidade, apÍovar a manutenção da Tabela de Taxas e

Licengas em vigor desde ano de 2014 e continuar a mantê-las no ano de 2016

3.Aprovaçáo do Inventário de 2015 e do Mapa do Pessoal para o ano de 2016

A Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar o Inventario da Freguesia do ano de

2015 e o Mapa do Pessoal para o ano de 2016.

Aprovação de toda a acta.

Não havendo mais assuntos atratar, deu-se por encerrada esta reunião pelas 17h00, da qual se

lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada, irá ser assinada nos termos legais por

todos os presentes.

o
A

PttO Tesoureiro
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