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Ata n.º15/2021 
Sessão Ordinária 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, na sede da Junta de Freguesia da Praia 

do Norte, pelas vinte horas, compareceram todos os membros da Assembleia de Freguesia da Praia do 

Norte. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi aberta a sessão pelo Presidente da Assembleia de Freguesia informando aos membros da 

assembleia que o Sr.º Serafim Peixoto renunciou o mandato, no qual se anexa a renuncia a esta ata. 

Neste seguimento deu posse ao membro seguinte, Ana Paula Faria Moitoso, depois de confirmada e 

verificada a sua identidade e legitimidade. ------------------------------------------------------------ 

Ponto um: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. ------------------------------------------------------------- 

Ponto dois: Apresentação do Relatório de Atividades, de janeiro a abril de 2021. ----------------------------- 

Ponto três: Apreciação e votação do Relatório de Gestão e da Prestação de contas de 2020. --------------- 

Ponto quatro: Primeira Alteração Modificativa Orçamental de 2021. ------------------------------------------------ 

Ponto cinco: Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento à ordem de trabalhos, os membros desta Assembleia aprovaram, por unanimidade, 

a ata da reunião número catorze. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia apresentou o 

relatório de atividades desenvolvidas pela junta de freguesia desde janeiro a abril do presente ano, que 

se encontra anexo a esta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referente ao ponto três da ordem de trabalhos foi apreciado o Relatório de Gestão e a Prestação de 

contas de dois mil e vinte, sendo aprovado por unanimidade, verificou-se que o montante total da 

receita apresentou o valor de setenta e quatro mil setecentos e quarenta e seis euros e cinquenta e sete 

cêntimos e o montante total da despesa foi de setenta mil setecentos e setenta e quatro euros e setenta 

e oito cêntimos. O saldo inicial foi de vinte e oito mil duzentos e trinta e três euros e sessenta e cinco 

cêntimos sendo vinte e oito mil e sessenta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos referentes a 

operações orçamentais e cento e sessenta e cinco euros referentes a operações de tesouraria. O saldo 

final corresponde ao saldo para a gerência seguinte que tem o valor de trinta e dois mil e quarenta 

euros e quarenta e quatro cêntimos referente a operações orçamentais e zero euros referente a 

operações de tesouraria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que concerne ao ponto quatro da ordem de trabalhos, foi aprovada a primeira alteração modificativa 

orçamental da receita e da despesa de dois mil e vinte e um, com a introdução de trinta e dois mil e 

quarenta euros e quarenta e quatro cêntimos referentes ao saldo que transitou do ano de dois mil e 

vinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quanto ao ponto cinco da ordem de trabalhos o Presidente da Junta informou que a freguesia vai 

receber salgueiros para colocar no Parque de merendas da Fajã, de modo a proporcionar mais sombra.  

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que depois de lida 

e aprovada vai ser assinada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia:_________________________________________________________ 

O Secretário:______________________________________________________________________ 


