
 

 

ATA DE REUNIÃO Nº 48 

Aos vinte e cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e vinte e um,  reuniram-se, 

na sede da Junta de Freguesia de Calhetas, os membros que a constituem com a 

seguinte ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------- 

 

A. Período antes da ordem do dia 

                 -Registo de Presenças 

    

            B. Ordem de Trabalhos 

                1- Fecho de contas relativo ao ano financeiro de 2021 

                2- Inventario 

                3- 1ª Modificação ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos  

                    ano 2021 

   

A. Período antes da ordem do dia 

Aberta a sessão, verificou-se a presença de Nélia Duarte e Verónica Félix, Presidente 
e Secretária da Junta de Freguesia. Não esteve presente António Serra, Tesoureiro 
da Junta pelo motivo de se encontrar a cumprir isolamento profilático. -------------------- 

 
B. Ordem de Trabalhos 

 
1- APROVAÇÃO DAS CONTAS RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2021 

 
Para cumprimento do previsto na alínea e) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 
18 de Setembro, na redação dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram 
submetidos à aprovação, os documentos de prestação de contas, relativa ao ano 
financeiro de dois mil e vinte e um, que totaliza na Receita Total 66 772,32€ (sessenta 
e seis mil, setecentos e setenta e dois euros e trinta e dois cêntimos) e na Despesa 
Total 72 295,34€ (setenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco euros e trinta e 
quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo de gerência anterior- operações orçamentais-17 810,42€ (dezassete mil, 
oitocentos e dez euros e quarenta e dois cêntimos) e operações de tesouraria 0,00€ 
(zero euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo para a gerência seguinte- operações orçamentais- 12 287,40€ (doze mil 
duzentos e oitenta sete euros e quarenta cêntimos) e operações de tesouraria- 
0,00€ (zero euros).--------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

Os documentos de prestação de contas foram todos rubricados pelos membros 
presentes, os quais ficarão devidamente arquivados, estando disponíveis para 
consulta, quando para tal foram solicitados. ---------------------------------------------------------- 
Foi deliberado, submeter os documentos de prestação de contas relativas ao ano 
financeiro de 2017, à Assembleia, para efeitos de apreciação e votação, nos termos 
previstos na alínea e) do nº 2 do artigo 64º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 
alterada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.------------------------------------------------------ 
Aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
    2- INVENTÁRIO 

Património liquido/capital próprio e ativo no valor liquido total de 30.444,86€ (trinta 
mil, quatrocentos e quarenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos).-------------------- 
 
   3- 1ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTO E PPI 2021        

Primeira Modificação orçamento e Plano Plurianual de Investimentos ano dois mil e 

vinte e um, aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi encerrada a sessão. Após elaboração desta 

ata, procedeu-se à sua leitura, que depois de aprovada, foi assinada nos termos da 

lei.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


