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Aos vinte dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu extraordinariamente, pelas
15:30 horas, aJunta de Freguesia de Santo António dos Olivais no Salão Nobre do edifício da
Junta de Freguesia, sob a presidência de José Francisco Pereira Rodeiro, e coln a presença dos
vogais constantes no Anexo I. A reunião foi convocada por iniciativa do presidente da Junta, na
passada reunião do dia 12 de abril conforme ata no8 de2022.

Com a seguinte ordem de trabalhos elaborada pelo presidente da Junta:

Ponto 1 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

Ponto 2 - Análise e aprovação dos documentos de prestação de contas relativas ao
exercício de202l, submeter à apreciação da Assembleia de Freguesia.O Presidente abriu a reunião, tendo sido lidaaatano8l2022, que foi aprovada, com a abstenção
do Vogal João Madeira, por não ter estado presente na referida reunião.-----

Ponto 1 - Intervenção do presidente e apreciação e deliberação sobre assuntos por
ele apresentados.

O presidente apresentou o relatório de atividades e as contas do exercicio de2021, fazendo uma
leitura desenvolvida sobre o texto introdutório e as acções desenvolvidas no ano 2021 quanto

aos pelouros da ação social, cultura, educação

e

escolas, do desporlo, coletividades

associações desportivas, da higiene, salubridade, segurança, trânsito, toponímia

civil, das obras e cemitérios, da juventude,

modernização administrativa

e

e

e protecção

comunicação,

transparência e proximidade ao cidadão e dos recursos humanos. O presidente deu também a

conhecer o relatório e contas do exercício económico de 2021 , a demonstração da execução
orçamental da receita, a demostração orçamental da despesa, e por fim, o mapa de fluxo de
caixa e um descritivo relativo à execução das rubricas de investimento. ---------

O presidente deu a palavra ao tesoureiro Ricardo Cândido que aprofundadamente deu

uma

explicação sobre os valores da receita e da despesa do ano de 2021. Quanto à execução
orçamental relativo ao exercício económico de 2021, foram apurados os seguintes valores: de
receita bruta cobrada 1259 861,38 elrros e, quanto à despesa total paga um valor de 1016

719,15 euros, daí resultando, um saldo orçamental de gerência de 243 141,63 euros.
Acrescentou que, no que respeita às disponibilidades financeiras, saldo de caixa e bancos, os
valores, a 31 de dezembro

de202l, foram os seguintes: Caixa745,55
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ordem no banco Montepio de 226576,55 euros

e no Milenium BCP 12311,63 euros,

totalizando um valor de 239 633,73 euros de disponibilidades

O presidente da Junta pôs à

discussão

e votação o relatório de atividades e as contas

de

exercício de 2021, tendo os Srs. vogais ernitido as suas opiniões. Os documentos foram
aprovados por unanimidade, devendo ser remetidos à Assembleia de Freguesia para a respetiva
apreciação e votação.

Pelo presidente, e de acordo com os elementos fornecidos pelo vogal Tesoureiro,

foi referido

que, à data de hoje, existe um saldo de conta disponível de 331 991,78 € no Banco Montepio e,
no Millennium BCP, um saldo disponível de 16 619,85 €.------------

Nada mais havendo a ttatar, o presidente encerrou a reunião pelas l3:00 horas, tendo sido
lavrada a presente ata que vai ser assinada pelo presidente da Junta e pelo Secretário, que a
lavrou.------

O Presidente Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
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Francisco Pereira Rodeiro)

O Secretário da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais

(Cristina Isabel Ferreira Figueiras
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Agreira)
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Anexo I

PRESENCAS RETJNIA oNo9l2022

Reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, aos vinte dias do
mês de abril do ano dois

mil

e

vinte e dois.

Nome

A

José Francisco Pereira Rodeiro

Ricardo José Gouveia de Jesus Cândido

Maria Fernanda Anastácio Pereira
João José Ferreira dos Santos Madeira
José Manuel dos Santos Baptista

Cristina Isabel Ferreira Faustino Agreira
Diogo Direito Gonçalves Fagundes
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