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Ata Nº11 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos vinte e oito dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, na localidade de 

Ouca, nas instalações da Junta de Freguesia, situada na Rua da Estrada , nº21, 

3840-302 Ouca, pelas nove horas, teve início a décima primeira reunião do 

Executivo da Junta de Freguesia de Ouca, conforme disposto nos termos do 

artigo 25º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 

nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, na presença de todos os elementos do Executivo 

e com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------- 

----- 1 Prestação de Contas Intercalares do período de 01/01/2017 a 

19/10/2017 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 1.1. Apresentação dos documentos de prestação de contas intercalares; --- 

----- 1.1.1. Mapa do Controlo Orçamental da Receita; ----------------------------------- 

----- 1.1.2. Mapa do Controlo Orçamental da Despesa; --------------------------------- 

----- 1.1.3. Execução do Plano Plurianual de Investimentos; --------------------------- 

----- 1.1.4. Demonstrações de Resultados Financeiros; --------------------------------- 

----- 1.1.5. Fluxos de Caixa; --------------------------------------------------------------------- 

----- 1.1.6. Resumo dos Fluxos de Caixa; --------------------------------------------------- 

----- 1.1.7. Mapa de Operações de Tesouraria; -------------------------------------------- 

----- 1.1.8. Modificações ao Orçamento da Receita; -------------------------------------- 

----- 1.1.9. Modificações ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------ 

----- 1.1.10. Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos; --------------------- 

----- 1.1.11. Mapa de Transferências Correntes da Despesa; ------------------------- 

----- 1.1.12. Mapa de Transferências Correntes da Receita; --------------------------- 

----- 1.1.13. Modificações ao Orçamento da Receita; ------------------------------------ 

----- 1.1.14. Modificações ao Orçamento da Receita; ------------------------------------ 
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----- 1.1.15. Resumo Diário de Tesouraria; ------------------------------------------------- 

----- 1.1.16. Síntese das Reconciliações Bancárias; -------------------------------------- 

----- 2 Deliberações ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.1 Aprovação primeira alteração do orçamento da despesa do período 

01/10/2017 a 19/10/2017; ----------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2 Aprovação da prestação de contas do período 01/10/2017 a 19/10/2017;  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 Balanço de Contas ---------------------------------------------------------------------- 

----- 1 Prestação de Contas Intercalares do período de 01/01/2017 a 

19/10/2017 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta de Freguesia para proceder a 

apresentação dos documentos referidos. Os mesmos foram assinados pelos 

presentes e encontram-se integralmente elaborados e devidamente arquivados, 

estando disponíveis para consulta, quando tal for solicitado. -------------------------- 

------ Os documentos Mapa de Ativos Brutos, Mapas de Amortizações, Mapas de 

Empréstimo e Mapas de Outras Dívidas à Terceiros não foram elaborados 

devido a não se verificarem estas situações na prestação de contas intercalares.  

----- De seguida foram explicados de forma mais pormenorizada os documentos 

de prestação de contas. ------------------------------------------------------------------------- 

-----1.1. Apresentação dos documentos de prestação de contas intercalares; --- 

----- 1.1.1. Mapa do Controlo Orçamental da Receita; ----------------------------------- 

----- 1.1.2. Mapa do Controlo Orçamental da Despesa; --------------------------------- 

----- 1.1.3. Execução do Plano Plurianual de Investimentos; --------------------------- 

----- 1.1.4. Demonstrações de Resultados Financeiros; --------------------------------- 

----- 1.1.5. Fluxos de Caixa; --------------------------------------------------------------------- 

----- 1.1.6. Resumo dos Fluxos de Caixa; --------------------------------------------------- 

----- 1.1.7. Mapa de Operações de Tesouraria; -------------------------------------------- 

----- 1.1.8. Modificações ao Orçamento da Receita; -------------------------------------- 

----- 1.1.9. Modificações ao Orçamento da Despesa; ------------------------------------ 
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----- 1.1.10. Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos; --------------------- 

----- 1.1.11. Mapa de Transferências Correntes da Despesa; ------------------------- 

----- 1.1.12. Mapa de Transferências Correntes da Receita; --------------------------- 

----- 1.1.13. Modificações ao Orçamento da Receita; ------------------------------------ 

----- 1.1.14. Modificações ao Orçamento da Receita; ------------------------------------ 

----- 1.1.15. Resumo Diário de Tesouraria; ------------------------------------------------- 

----- 1.1.16. Síntese das Reconciliações Bancárias; -------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2 Deliberações ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.1 Aprovação primeira alteração do orçamento da despesa do período 

01/10/2017 a 19/10/2017; ----------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para explicar que, devido à necessidade de 

introdução da totalidade dos movimentos financeiros da execução orçamental do 

período em análise, por ausência de registos por parte do anterior executivo, 

surgiram situações de alteração do orçamento da despesa que terão que ser 

validadas, previamente, à votação da prestação de contas. --------------------------- 

----- A alteração em causa, visa prover dotação orçamental em diversas rubricas 

de forma a poder garantir os balanços financeiros. A alteração orçamental ficará 

em anexo a esta ata. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- O executivo por votação nominal deliberou por unanimidade, aprovar a 

alteração do orçamento da despesa do período em análise. -------------------------- 

----- 2.2 Aprovação da prestação de contas do período 01/10/2017 a 19/10/2017;  

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que, apesar de todos os 

constrangimentos encontrados, finalmente se consegue apresentar as contas, 

situação que o deixa bastante agradado. O mesmo informa que apesar da 

inexistência de alguns documentos comprovativos da despesa, o facto do 

anterior executivo utilizar, em exclusivo, como meio de pagamento a modalidade 

de cheques, permitiu identificar as entidades beneficiárias. --------------------------- 
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----- Os documentos da prestação de contas apresentam um saldo da gerência 

ao ano anterior de vinte e nove mil e trinta e oito euros e um cêntimo, 

provenientes da execução orçamental. A receita corrente totaliza setenta e dois 

trezentos e vinte e três euros e quarenta e três cêntimos. Por sua vez a despesa 

totaliza sessenta e cinco mil oitocentos e quinze euros e noventa e quatro 

cêntimos. O saldo para a gerência seguinte é de trinta e cinco mil quinhentos e 

quarenta cinco euros e cinquenta cêntimos. ----------------------------------------------- 

----- Apos a apresentação dos documentos o Presidente coloca à votação o 

documento sendo que o executivo deliberou por unanimidade, aprovar a 

prestação de contas do período de 01/01/2017 a 19/10/2017. ------------------------ 

----- A documentação segue para apreciação da Assembleia de Freguesia. ------ 

----- Nada mais havendo a discutir deu-se por encerrada a reunião por voltas das 

onze horas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------------Ouca, 28 de julho de 2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia --------------------- 

_______________________________________________________________ 

----------------------------------------- (Hugo Miguel Nunes Santos) ------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia -------------------- 

_______________________________________________________________ 

---------------------------------------- (Tony José da Rocha de Jesus) ---------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- A Tesoureira ---------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

------------------------------------- (Maria de Fátima Pereira Barreto Vida) ---------------- 


