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ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARQUE DAS SERRAS DO PORTO 

CONSELHO EXECUTIVO 

ATA N.º 03 
 

Aos 04 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, na cidade de Paredes, pelas catorze horas e 

trinta minutos, reuniu o Conselho Executivo, estando também presentes: Dr.ª Ana Ferreira, Arq.º Eduardo 

Paupério, Dr.ª Mónica Antunes e Dr.ª Raquel Viterbo. 

Após aprovação e assinatura da ata da reunião anterior, abordaram-se os seguintes assuntos previstos na 

ordem de trabalhos: 

Gestão financeira 

A Associação apresenta um bom equilíbrio financeiro. Dado que o Município de Paredes efetuou ainda em 

dezembro uma transferência de 50% do valor da contribuição de 2017, as receitas totais da Associação até 

final do ano transato totalizavam 161.000,00€, sendo que o valor global dos compromissos assumidos era de 

69.853,39€. 

No que respeita a despesas correntes com correspondência e operações bancárias, em dezembro há apenas 

a referir os custos associados a duas transferências bancárias. Durante esse mês não se recorreu ao fundo 

permanente. 

Autorizações/Pareceres 

Foram aprovadas as pronúncias da Associação, ambas favoráveis, relativamente ao III Trail da Filigrana e ao 

Centro de Trail Running de Valongo. 

Aquisição programa de contabilidade 

No âmbito do procedimento de ajuste direto para fornecimento de programa de gestão contabilística, 

procedeu-se à elaboração do relatório final, que propõe a adjudicação à empresa GLobal Globalsoft – Cloud 

Business and Software Consulting, Lda. 

Programa Escolhas - Projeto “Trilhos d’Ouro” 

Foi aprovado o plano de atividades de janeiro. 

Outros assuntos 

De referir que, após a presente reunião, decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Paredes a sessão 

de apresentação dos resultados dos estudos de base, com a participação dos membros do Conselho 

Executivo e alguns membros da Assembleia-Geral, assim como elementos das equipas técnicas municipais e 

das entidades externas que estiveram envolvidas na elaboração destes trabalhos. 
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Sem mais assuntos e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser assinada pelos 

membros do Conselho Executivo. 

 

 

___________________________ 

Dr. José Manuel Ribeiro 
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Dr. Marco Martins 


