
Ata nº. 1– Reunião ordinária de 02/01/2014 
 
 

--------Aos dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e catorze, na 
sala de sessões da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, 
compareceram os senhores: Bruno Miguel Valente Monteiro, Cristina 
José Garcias Valente e Hélder Manuel Túbal Raposo, respetivamente 
Presidente da Junta, Secretária e Tesoureiro, a fim de realizarem uma 
reunião ordinária.-------------------------------------------------------------------------- 
---------Pelas vinte e uma horas e trinta minutos, o senhor Presidente 
declarou aberta a reunião.--------------------------------------------------------------- 
I – PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------  
PONTO UM – Leitura e apreciação da Ata da reunião anterior, a qual foi 
aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------- 
II – ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------------------- 
PONTO UM – Balancete de Dezembro/2013 – O senhor Tesoureiro 
apresentou o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 
31/12/2013, segundo o qual se verifica um saldo de 20.129,10€ (vinte mil 
cento e vinte e nove euros e dez cêntimos) em Operações Orçamentais e 
um saldo de 1.172,72€ (mil cento e setenta e dois euros e setenta e dois 
cêntimos) em Operações de Tesouraria. Destes dois saldos, encontram-
se 6,62€ (seis euros e sessenta e dois cêntimos) em cofre; 4.507,41€ 
(quatro mil quinhentos e sete euros e quarenta e um cêntimos) 
depositados na Caixa Geral de Depósitos e 8.440,92€ (oito mil 
quatrocentos e quarenta euros e noventa e dois cêntimos) depositados 
na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior - Conta n.º 
40056565041 e 8.346,87€ (oito mil trezentos e quarenta e seis euros e 
oitenta e sete cêntimos) depositados na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo  
do Guadiana Interior - Conta n.º 40261613588. 
PONTO DOIS – Relatório e Contas do Exercício de 2013 – 01/01/2013 

a 31/12/2013 – O senhor Presidente da Junta apresentou o Relatório e 

Contas do Exercício do Ano de 2013 e Documentos Anexos, respeitante 
ao período de 01/01/2013 a 31/12/2013, que importa, na receita 
orçamental em 263.438,11€ (duzentos e sessenta e três mil quatrocentos 
e trinta e oito euros e onze cêntimos) e na despesa orçamental em 
243.322,75€ (duzentos e quarenta e três mil trezentos e vinte e dois 
euros e setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------- 

Deliberação – Deliberado por unanimidade aprovar o Relatório de 

contas, referente ao período supramencionado.---------------------------------- 
PONTO TRÊS – Ação de formação - O senhor Presidente informou que 

na sequência do Protocolo realizado com, o Inovinter – Centro de 
Formação e Inovação Tecnológica, no próximo dia 27 do presente mês, irá 

ter início a ação de formação de Planeamento e Organização de Projetos 
de Animação.------------------------------------------------------------------------------- 
 



PONTO QUATRO – Aquisição de troféus para entrega no torneio de 

damas a realizar na Sociedade União Recreativa Sobralense – O 

senhor Presidente apresentou a proposta de se adquirirem troféus para 
oferecer no torneio de Damas a realizar na Sociedade União Recreativa 
Sobralense.---------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação – Deliberado por unanimidade proceder à aquisição dos 

troféus.---------------------------------------------------------------------------------------- 
PONTO CINCO – Apoio às coletividades – Das reuniões realizadas 
com as coletividades da Freguesia, e tendo em conta as necessidades 
existentes, o Executivo da Junta de Freguesia decidiu apoiar a 
Sociedade A Monumental Sobralense, através da disponibilização de 
funcionários para a realização de arranjos interiores no WC e salão e 
limpeza e pintura das instalações. --------------------------------------------------
O Executivo decidiu igualmente apoiar na limpeza e pintura das 
instalações, pertencentes à Sociedade União Recreativa Sobralense.----- 
PONTO SEIS – Alteração da constituição da Comissão de Avaliação 
Na sequência das eleições autárquicas decorridas no dia 29 de setembro 
de 2013, das quais resultou um novo órgão executivo, a Comissão de 
Avaliação, órgão que acompanha o processo de avaliação conforme o 
n.º 5 do artigo 23.º do Decreto Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de 
setembro, será constituída pelos seguintes elementos: Bruno Miguel 
Valente Monteiro, Presidente da Junta Freguesia e Hélder Manuel Túbal 
Raposo, Tesoureiro da Junta de Freguesia. 
Encerramento: E nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente, 
declarada encerrada a reunião, eram vinte e duas horas e trinta minutos, 
da qual por ser verdade e para constar se lavrou a presente ata que 
depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes.------------------ 
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Tesoureiro: ____________________________ 

 

 


