Reunião Extraordinária
16 de Abril de 2019

Junta de Freguesia de Marinhais

Ata Nº 5/2019
--- Aos dezasseis dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte e duas horas, reuniu o
Executivo da Junta de Freguesia de Marinhais, para uma reunião extraordinária, com a finalidade de
Aprovação da Prestação de Contas do ano 2018.-------------------------------------------------------------------------------- Foi apresentado o processo completo da Prestação de Contas do ano de dois mil e dezassete, que foi
conferido, apreciado e verificado a sua exatidão.---------------------------------------------------------------------------------- O saldo da gerência anterior é de 1561.66 € (mil quinhentos e sessenta e um euros e sessenta e seis
cêntimos), sendo 572,06 € (quinhentos e setenta e dois euros e seis cêntimos) de execução orçamental e
989.60 € (novecentos e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos) de operações de tesouraria.------------------- A execução orçamental foi de 313.936.19 € (trezentos e treze mil novecentos e trinta e seis euros e
dezanove cêntimos) e a de operações de tesouraria foi de 16.188.24 € (dezasseis mil cento e oitenta e oito
euros e vinte e quatro cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------ O saldo que transita para a gerência do ano de 2019 é de 21.532.23 € (vinte e um mil quinhentos e trinta
e dois euros e vinte e três cêntimos) de execução orçamental e 989,60 € (novecentos e oitenta e nove euros
e sessenta cêntimos) de operações de tesouraria.-------------------------------------------------------------------------------- Terminado o trabalho de conferência, foi esta posta à apreciação, resolvendo o Executivo da Junta de
Freguesia aprová-la por unanimidade e remetê-la para aprovação da Assembleia de Freguesia no dia 22 de
Abril de 2019.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por nada mais a haver a tratar foi a reunião dada por encerrada pelas vinte e três horas e trinta minutos
da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pelos membros de Executivo. --------------------------------

-- O Presidente: ____________________________________________________
-- O Secretário: ____________________________________________________
-- A Tesoureiro: ____________________________________________________
-- Vogal: __________________________________________________________
-- Vogal: __________________________________________________________
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