ATA DA REUNIÃO INTERNA EXTRAORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE RABO DE PEIXE
ATA N.º 62/2016
-----Aos treze dias do mês de abril, de dois mil e dezasseis, pelas dezanove horas e trinta
minutos, reuniu-se, em sessão extraordinária, o Órgão Executivo da Junta de Freguesia
de Rabo de Peixe, na respetiva sede, sita na Rua do Rosário, número vinte e nove, com
a presença do Presidente, Jaime Luís Melo Vieira, do Secretário, Carlos Manuel Amaral
Dias, da Tesoureira, Joana Azevedo Nunes e dos Vogais, Anália da Conceição Tavares
Sousa e Renato Andrade Moniz.-----------------------------------------------------------------------Da ordem de trabalhos, constou o seguinte tema:----------------------------------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – Apreciação dos documentos de prestação de contas do ano económico
de dois mil e quinze.-------------------------------------------------------------------------------------Submetida à consideração do Executivo, a Ordem do Dia foi aprovada. O
Presidente da Junta de Freguesia saudou os presentes e deu aberta a sessão.--------------------Ordem do dia:--------------------------------------------------------------------------------------Ponto Um – 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, Transferências e
Subsídios, Caracterização da Entidade, Relatório de Gestão, Guia de Remessa, Resumo
Diário de Tesouraria, Outras Dívidas a Terceiros, Síntese das Reconciliações
Bancárias e Relação Nominal dos Responsáveis. Estes documentos, mostrados nesta
reunião, foram assinados pelos membros presentes e encontram-se integralmente
elaborados e devidamente arquivados, ficando, depois, 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, pelo motivo de não se ter verificado 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 dois mil e setenta euros e sessenta e um cêntimos, sendo mil cento e
vinte e cinco euros e noventa e três cêntimos de execução orçamental e novecentos e
quarenta e quatro euros e sessenta e oito cêntimos de operações de tesouraria. A receita
soma um total de trezentos e sessenta mil, cento e oitenta e três euros e dezoito
cêntimos. A despesa soma um total de trezentos e sessenta mil, quatrocentos e doze
euros e quarenta e cinco cêntimos. O saldo total para a gerência seguinte é de mil
quinhentos e cinquenta e quatro euros e oito cêntimos, sendo oitocentos e noventa e seis
euros e sessenta e seis cêntimos de execução orçamental e seiscentos e cinquenta e sete
euros e quarenta e dois cêntimos de operações de tesouraria.--------------------------------------Por conseguinte, a prestação de contas do ano económico de dois mil e quinze foi
sujeita a votação nominal, sendo que foi aprovada, por unanimidade, isto é, com cinco
votos a favor e zero contra. Votaram a favor o Presidente, Jaime Luís Melo Vieira, a
Tesoureira, Joana Azevedo Nunes, o Secretário, Carlos Amaral Dias, o Vogal Renato
Andrade Moniz e a Vogal Anália da Conceição Tavares Sousa.----------------------------------Porém, decidiu-se, ainda, remeter os documentos supracitados à apreciação da
Assembleia de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------E por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, pelas vinte e duas horas, da
qual se lavrou a presente ata, que foi enviada via eletrónica para todos os elementos do
Órgão do Executivo e, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei.-----

