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Ata Nº23 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- No dia dezasseis de abril de dois mil e dezanove, nas instalações da Junta 

de Freguesia, situada na Rua da Estrada nº21, 3840-302 Ouca, pelas vinte e 

uma horas o Senhor Presidente da Freguesia de Ouca Hugo Miguel Nunes 

Santos, reuniu o mesmo estando presente os restantes membros do Executivo:  

----- Tony José da Rocha Jesus, Secretário; ----------------------------------------------- 

----- Maria de Fátima Pereira Barreto Vida; Tesoureira ---------------------------------- 

----- FALTAS: Não se registaram ausências. ---------------------------------------------- 

Pelo senhor Presidente da Freguesia de Ouca, Hugo Miguel Nunes Santos, foi 

declarada aberta a reunião pelas vinte e uma horas, com a seguinte ordem do 

dia, antecipadamente remetida a todos os membros, nos termos do artigo 

décimo oitavo do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------

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

----- 1 Prestação de Contas do período de 01/01/2018 a 31/12/2018 ------------

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

----- 1.1. Apresentação dos documentos de prestação de contas: ------------------- 

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

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

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

----- 1.1.4. Execução do Plano de Atividades ----------------------------------------------; 

----- 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. Dividas a Terceiros -----------------------------------------------------------------; 



 
 

  2/4 
 

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

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

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

----- 1.1.12. Modificações ao Plano Plurianual de Atividades -------------------------; 

----- 1.1.13. Mapa das Transferências Correntes – Despesa --------------------------; 

----- 1.1.14. Mapa das Transferências Capital – Despesa -----------------------------; 

----- 1.1.15. Mapa das Transferências Correntes – Receita ---------------------------; 

----- 1.1.16. Mapa das Transferências Capital – Receita -------------------------------; 

----- 1.1.17. Mapa das Contas de Ordem ---------------------------------------------------; 

----- 1.1.18. Resumo Diário de Tesouraria -------------------------------------------------; 

----- 1.1.19. Síntese das Reconciliações Bancárias --------------------------------------; 

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

----- 2.1 Aprovação da prestação de contas do período 01/01/2018 a 31/12/2018;  

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

----- 1 Prestação de Contas Intercalares do período de 01/01/2018 a 

31/12/2018 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 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 e Mapas 

de Empréstimo não foram elaborados devido a não se verificarem estas 

situações na prestação de contas do período em causa. ------------------------------- 

----- 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 de Controlo Orçamental da Receita -----------------------------------; 

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

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



 
 

  3/4 
 

----- 1.1.4. Execução do Plano de Atividades ----------------------------------------------; 

----- 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. Dividas a Terceiros -----------------------------------------------------------------; 

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

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

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

----- 1.1.12. Modificações ao Plano Plurianual de Atividades -------------------------; 

----- 1.1.13. Mapa das Transferências Correntes – Despesa --------------------------; 

----- 1.1.14. Mapa das Transferências Capital – Despesa -----------------------------; 

----- 1.1.15. Mapa das Transferências Correntes – Receita ---------------------------; 

----- 1.1.16. Mapa das Transferências Capital – Receita -------------------------------; 

----- 1.1.17. Mapa das Contas de Ordem ---------------------------------------------------; 

----- 1.1.18. Resumo Diário de Tesouraria -------------------------------------------------; 

----- 1.1.19. Síntese das Reconciliações Bancárias -------------------------------------;-

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

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

----- 2.1 Aprovação da prestação de contas do período 01/01/2018 a 31/12/2018;  

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que, os documentos da 

prestação de contas apresentam um saldo da gerência anterior nove mil 

quinhentos e vinte e seis euros e dez cêntimos, provenientes da execução 

orçamental. A receita corrente totaliza setenta e quatro mil quinhentos e sessenta 

e nove euros, sendo a receita de capital de cinco mil duzentos e oitenta e quatro 

euros e setenta e seis cêntimos. Por sua vez a despesa totaliza sessenta e sete 

mil trezentos e quarente e quatro euros e noventa e três cêntimos. O saldo para 

a gerência seguinte é de vinte e dois mil e trinta e quatro euros e noventa e três 

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

documento. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. ------------ 

----- DELIBERAÇÃO: Aprovado por unanimidade a prestação de contas do 

período de 01/01/2018 a 31/12/2018. --------------------------------------------------------

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

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

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

vinte e duas horas. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------Ouca, 16 de abril 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) ---------------- 


