
 

 

Junta de Freguesia de Santo António de Ponta Delgada 

 

 

ATA nº3/2019 

Ata ordinária do dia 16 de Abril de 2019 

 

Aos dezasseis dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, pelas vinte horas, na 

sede da Junta de Freguesia, sita na Rua Mãe de Deus - edifício polivalente, 7B, 

estiveram presentes para a quarta reunião ordinária da Junta de Freguesia de Santo 

António de Ponta Delgada, os elementos pertencentes ao órgão executivo desta Junta, 

Nelson Manuel Borges Silva na qualidade de Presidente, Nuno Álvaro Arruda 

Vasconcelos na qualidade de Secretario e Patrícia Maria Melo Miranda na qualidade 

de Tesoureira. Compareceram todos seguindo a seguinte ordem de trabalhos:-----------

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

Ponto um: Apresentação e aprovação do relatório de gestão e dos documentos 

de prestação de contas relativos ao ano financeiro de dois mil e dezoite;-------------

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

Aberta a reunião pelo presidente e não havendo nada a constar no período antes da 

ordem do dia, este avançou para a ordem de trabalhos. -------------------------------------- 

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas relativas ao ano 

financeiro de dois mil e dezoite reflete a atividade que a Junta de Freguesia de Santo 

António desenvolveu, a sua organização, os recursos humanos e a sua situação 

económica. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, o senhor Presidente desta autarquia, no uso da competência que lhe é 

conferida, apresentou aos membros do executivo os documentos de prestação de contas 

e o respetivo relatório de gestão, aos quais integram as contas relativas ao período que 

decorreu de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro do ano transato.-------------------- 



Verificou-se que os documentos em apreciação, acusavam, no total geral da receita 

cobrada, o montante de 150.836,69€ (cento e cinquenta mil, oitocentos e trinta e seis 

euros e sessenta e nove cêntimos), resultando do somatório do saldo da gerência 

anterior com as receitas orçamentais de dois mil e dezoite. O total geral das despesas 

pagas por esta freguesia apresenta o montante de 146.184.19 (cento e quarenta e seis 

mil e cento e oitenta e quatro euros e dezanove cêntimos), deixando para a gerência 

seguinte um saldo de 9.252,45€ (nove mil e duzentos e cinquenta e dois euros e 

daquenta e cinco cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

Concluída a apresentação e análise dos documentos de prestação de contas desta 

autarquia, e não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente do Executivo, no uso 

da competência que lhe é conferida, submeteu à votação a provação dos documentos 

em apreciação. Os documentos de prestação de contas desta freguesia relativos ao 

período que decorreu de um de Janeiro a trinta e um de Dezembro do ano de dois mil 

de dezoite, foram aprovados por unanimidade pelos membros do Executivo, sendo 

submetidos à apreciação e votação em Assembleia de Freguesia. ------------------------- 

Deu-se por terminada esta reunião ordinária do executivo da Junta de Freguesia de 

Santo António, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi 

assinada por todos os presente.-------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Assinaturas: 

 

O Presidente     O Secretário     A Tesoureira 

 

_________________   ___________________  ___________________ 

 


