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----------------------------------ATA N.º 19/2011,------------------------------------------DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEZANOVE DE-----------------------------------ABRIL DE DOIS MIL E ONZE---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezanove dias do mês de Abril de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, na sede da Junta de Freguesia de Quiaios, sita na Rua da
Figueira da Foz, n.º 27, reuniu o executivo da Junta de Freguesia, com a
presença dos membros eleitos, Senhores Carlos Manuel da Silva Rabadão Presidente, Fernando Bento Balsas – Secretário e Gina Maria da Conceição
Lourenço – Tesoureiro, com a seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------1 – Apreciação e votação da Conta de Gerência 2010;------------------------------2 – Primeira Revisão do Plano e Orçamento do ano 2011;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Conta de gerência 2010.------------------------------------------------------O executivo apreciou e aprovou por unanimidade a Conta de Gerência do ano
de 2010. O valor da receita foi de 279,073,37€ (duzentos e setenta e nove mil e
setenta e três euros e trinta e sete cêntimos). O valor da despesa foi
272.217,76€ (duzentos e setenta e dois mil duzentos e dezassete euros e setenta
e seis cêntimos).------------------------------------------------------------------------Transitou para o ano seguinte a importância de 3.458,56€ (três mil
quatrocentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos), em
operações de tesouraria, e 3.397,05€ (três mil trezentos e noventa e sete euros
e cinco cêntimos), em execução orçamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 -Primeira revisão do plano e orçamento do ano 2011.----------------O executivo apreciou e aprovou por unanimidade a Primeira Revisão ao Plano
e Orçamento para o ano de 2011, na sequência da aprovação da Conta de
Gerência de 2010. O valor total das receitas das rubricas alteradas passou de
62.300,00€ (sessenta e dois mil e trezentos euros) para 74.965,16€ (setenta e
quatro mil e novecentos e sessenta e cinco euros e dezasseis cêntimos). Este
aumento deve-se fundamentalmente ao incremento das receitas de capital e à
inclusão das receitas por cobrar no final do ano de 2010. O valor total da
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despesa das rubricas reforçadas passou de 80.918,62€ (oitenta mil novecentos
e dezoito euros e sessenta e dois cêntimos) para 93.583,78€ (noventa e três mil
quinhentos e oitenta e três euros e setenta e oito cêntimos). Este aumento
deve-se à inclusão dos compromissos por pagar, referentes ao ano de 2010.----------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, foi pelo Presidente declarada encerrada a
reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser assinada, nos termos da
lei.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente,
O Secretário,
O Tesoureiro,
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