Ata número oito
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e catorze, reuniu
ordinariamente pelas vinte e uma horas o executivo da Junta de Freguesia de
São Mateus, tendo comparecido todos os elementos que constituem aquele
órgão, para tratar os seguintes assuntos:--------------------------------------------------Ponto um – Regulamento de Controlo Interno;-------------------------------------------Ponto dois – Regulamento Interno de Cadastro e Inventário;-------------------------Ponto três – Regulamento do Cemitério;---------------------------------------------------Ponto quatro – Isenção da taxa de inumação, exumação de sepultura e
trasladação de ossadas;------------------------------------------------------------------------Ponto cinco – 1.ª Revisão Orçamental do ano 2014;------------------------------------Ponto seis – Prestação de contas do exercício económico de 2013;---------------Ponto um – Regulamento de Controlo Interno – Tendo em conta o Plano
Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, foi elaborado o presente
regulamento para servir de orientação e implementação do mesmo. Após
apreciação, o regulamento foi provado por unanimidade.------------------------------Ponto dois – Regulamento Interno de Cadastro e Inventário – Tendo sido
presente o regulamento que estabelece os princípios gerais de inventário e
cadastro, assim como as competências dos diversos serviços desta junta, foi
deliberado por unanimidade aprovar após apreciação do mesmo.------------------Ponto três – Regulamento do Cemitério – Considerando que o regulamento
do cemitério que se encontrava em vigor datava de 1969, onde constavam
algumas incongruências face à realidade atual; Considerando a normal
actividade e finalidade do cemitério à luz do respetivo enquadramento jurídico,
foi elaborado o presente regulamento, o qual foi aprovado por unanimidade. Foi
igualmente aprovado por unanimidade remeter o mesmo à Assembleia de
Freguesia para a competente aprovação daquele órgão.------------------------------Ponto quatro – Isenção da taxa de inumação, exumação de sepultura e
trasladação de ossadas – Tendo em conta que os serviços de inumação,
exumação e trasladação de ossadas no cemitério da freguesia são executados
por coveiros designados pelos serviços da Câmara Municipal da Madalena,
não existindo por esse fato encargos para esta Junta de Freguesia e,
considerando que tem sido pratica a não cobrança destas taxas previstas no
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regulamento de taxas e licenças, aprovado em Assembleia de Freguesia no dia
30 de dezembro de 2013, foi deliberado por unanimidade propor à Assembleia
de Freguesia a isenção das mesmas.------------------------------------------------------Ponto cinco – 1.ª Revisão Orçamental do ano 2014 – Atendendo a que no
ano de 2013 não foram recebidas a totalidade das verbas referentes ao
protocolo de delegação de competências entre a Junta de Freguesia e a
Câmara Municipal, fato este não previsível aquando da elaboração do
orçamento inicial para o ano económico de 2014; considerando que essas
verbas transitaram como receita bem com as respectivas faturas por liquidar;
torna-se necessário proceder à presente revisão para abertura das respetivas
rubricas quer na receita quer na despesa. Assim, foi por esta junta deliberado
por unanimidade aprovar a 1.ª revisão orçamental e remeter a mesma à
Assembleia de Freguesia para a competente aprovação daquele órgão.---------Ponto seis – Prestação de contas do exercício económico de 2013 –
Atendendo a que os documentos de prestação de contas presentes para
aprovação por esta junta são referentes quase na totalidade a uma gestão
anterior, reportam algumas situações já referenciadas em reunião deste
executivo de 30 de janeiro do corrente ano, nomeadamente, quanto à revisão
n.º 2 que reforça a receita com o código 06.04.01.02.01 em 1.600,00€, quando
efectivamente da referida entidade apenas deu entrada o valor de 800,00€. Os
documentos foram colocados à votação havendo a junta deliberado por
unanimidade aprovar os mesmos, com declaração de voto pelo acima referido
e remeter os documentos para a Assembleia de Freguesia para a competente
apreciação e votação daquele órgão.-------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se
lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos
membros da Junta.-------------------------------------------------------------------------------Presidente: _________________________________
Secretária: _________________________________
Tesoureiro: _________________________________
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