
Acta 9/2016 - 26-04-2016

Aos vinte e seis dias do mês de Abril de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas e trinta minutos, na sede da Junta
de Freguesia e na sala de reuniões, reuniu extraordinariamente a Junta de Freguesia, estando presentes os Senhores,
Presidente, José Ferreira Vieira, Secretário, João Carlos de Jesus Pereira, Tesoureiro, Renato Amílcar Marques Lopes,
Primeiro Vogal, António Domingos Oliveira Sousa e Segundo Vogal, Anabela Lopes Pereira Cardoso. Abertura da
Reunião.O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, agradeceu a presença aos Membros do executivo presentes,
declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:Ordem de Trabalhos.§ Único. Apreciação e aprovação dos
Documentos de Prestação de Contas, referentes ao ano de 2015; § Único. Apreciação e aprovação dos Documentos de
Prestação de Contas, referentes ao ano de 2015.Foram submetidos a aprovação do Órgão Executivo os documentos de
prestação de contas do ano económico de dois mil e quinze, nomeadamente, Controlo Orçamental de Despesa, Controlo
Orçamental de Receita, Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos, Fluxos de Caixa, Contas de Ordem,
Operações de Tesouraria, Modificações do Orçamento de Receita, Modificações do Orçamento de Despesa, Modificações ao
Plano Plurianual de Investimentos, Outras Dívidas a Terceiros, Contratação Administrativa - Situação dos Contratos,
Transferências e Subsídios, Caracterização da Entidade, Relatório de Gestão, Guia de Remessa, Resumo Diário de
Tesouraria, Síntese das Reconciliações Bancárias e Relação Nominal dos Responsáveis.Estes mapas foram presentes a
esta reunião, foram assinados pelos membros presentes, encontram-se integralmente elaborados e devidamente
arquivados, estando disponíveis para consulta, quando tal for solicitado.Os documentos, Aplicações em Activos de
Rendimento Fixo e Variável, Empréstimos, Mapa de Fundo de Maneio e Relação de Acumulação de Funções não foram
elaborados, devido a não se verificarem estas situações no ano económico de dois mil e quinze.Os documentos de
prestação de contas apresentam um saldo de gerência ao ano anterior no total de duzentos e trinta e dois mil trezentos e
trinta e um euros e oitenta e quatro cêntimos, sendo, duzentos e trinta e um mil quatrocentos e quinze euros e
cinquenta e oito cêntimos, de execução orçamental e novecentos e dezasseis euros e vinte e seis cêntimos, de operações
de tesouraria. A receita soma um total de duzentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e três euros e
dezassete Cêntimos.A despesa soma um total de trezentos e quarenta e seis mil duzentos e quarenta e cinco euros e
dezanove cêntimos.O saldo total para a gerência seguinte é de cento e cinquenta e um mil, quinhentos e setenta e
nove euros e oitenta e dois cêntimos, sendo, cento e cinquenta mil quatrocentos e três euros e quarenta e quatro
cêntimos, execução orçamental e mil cento e setenta e seis euros e trinta e oito cêntimos de operações de tesouraria.A
Junta de Freguesia por votação nominal deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a prestação de contas do ano
económico de dois mil e quinze.Foi deliberado remeter os documentos supracitados à apreciação da Assembleia de
Freguesia.Mais foi deliberado por unanimidade aprovar o assunto em minuta para efeitos imediatos, nos termos do
disposto no nº 3 do artigo 57º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, e nº 4 do artigo 34º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de Janeiro. Encerramento da reunião.Uma vez completa a
Ordem de Trabalhos e não havendo mais nada a tratar, quando eram vinte horas, o Senhor Presidente da Junta de
Freguesia, declarou encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Acta, nos termos do artigo 57º da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro.E eu, João Carlos de Jesus Pereira, Secretário da Junta de Freguesia, a elaborei e subscrevo.O
Presidente da Junta de FreguesiaO Secretário da Junta de FreguesiaO Tesoureiro da Junta de FreguesiaO Primeiro
Vogal da Junta de FreguesiaO Segundo Vogal da Junta de Freguesia
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