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ATA CINCO/DOIS MIL E DEZASSETE 

Ao nono dia do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas dezassete 

horas, na sede da Junta de Freguesia de Covelas, sita na Rua do Soutal, 

número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil oitocentos e trinta – cento 

e vinte e oito Póvoa de Lanhoso, reuniram os membros da Junta de 

Freguesia de Covelas, Manuel Freitas Fernandes (Presidente), José Filipe 

Araújo de Sousa (Secretário) e Agostinho Alves Fernandes (Tesoureiro), 

em sessão extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------ 

PONTO UM: Apreciação e votação das contas de gerência do ano de dois 

mil e dezasseis. --------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Apreciação e votação da primeira revisão ao orçamento do 

ano de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------ 

PONTO TRÊS: Apreciação e votação da primeira revisão ao plano 

plurianual de investimento do ano de dois mil e dezassete. ---------------- 

Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia deu início aos trabalhos com a leitura 

do ponto um. Explicou todos os pormenores relativos ao referido ponto, 

a saber: ------------------------------------------------------------------------------ 

Fluxos de caixa de um de janeiro de dois mil e quinze a trinta e um de 

dezembro de dois mil e quinze. -------------------------------------------------- 

RECEBIMENTOS ----------------------------------------------------------------- 

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: mil euros e sessenta cêntimos. ------ 

Execução orçamental: novecentos e noventa e seis euros e cinquenta e 

sete cêntimos. ---------------------------------------------------------------------- 

Operações de tesouraria: quatro euros e três cêntimos. -------------------- 

RECEITAS ORÇAMENTAIS: quarenta e cinco mil e vinte e nove euros e 

trinta e quatro cêntimos. --------------------------------------------------------- 
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Correntes: trinta e nove mil trezentos e dezanove euros e trinta e quatro 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Capital: cinco mil setecentos e dez euros. ------------------------------------- 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: dois euros e cinquenta e nove cêntimos.  

TOTAL: quarenta e seis mil trinta e dois euros e cinquenta e três 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

PAGAMENTOS -------------------------------------------------------------------- 

DESPESAS ORÇAMENTAIS: quarenta e quatro mil seiscentos e noventa 

e quatro euros e noventa e quatro cêntimos. ---------------------------------- 

Correntes: trinta e quatro mil setenta e nove euros e vinte e seis cêntimos.  

Capital: dez mil seiscentos e quinze euros e sessenta e oito cêntimos. --- 

OPERAÇÕES DE TESOURARIA: seis euros e sessenta e dois cêntimos. - 

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE: mil trezentos e trinta euros e 

noventa e sete cêntimos. ---------------------------------------------------------- 

Execução Orçamental:  mil trezentos e trinta euros e noventa e sete 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Operações de Tesouraria: zero euros. ------------------------------------------ 

TOTAL: quarenta e seis mil trinta e dois euros e cinquenta e três 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, por 

unanimidade, as contas da gerência do ano de dois mil e dezasseis, com 

um saldo positivo para o ano de dois mil e dezassete de mil trezentos e 

trinta euros e noventa e sete cêntimos. O referido documento 

composto por vinte e nove folhas fica arquivado na pasta dos anexos das 

atas da Junta de Freguesia de Covelas, assinado e rubricado por todos 
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os membros da Junta de Freguesia. Deliberaram enviar a proposta para 

apreciação e votação em sessão da Assembleia de Freguesia. -------------- 

Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 

trabalhos, com a leitura do ponto dois. Explicou todos os pormenores 

relativos ao referido ponto, a saber: -------------------------------------------- 

RECEITAS ------------------------------------------------------------------------- 

Saldo da Gerência Anterior: mil trezentos e trinta euros e noventa e sete 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Correntes: quarenta e um mil e quinhentos euros. -------------------------- 

De Capital: doze mil euros. ------------------------------------------------------ 

TOTAL: cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta euros e noventa e sete 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

DESPESAS -------------------------------------------------------------------------  

Correntes: quarenta e dois mil quinhentos e quarenta euros. ------------- 

De Capital: doze mil duzentos e noventa euros e noventa e sete cêntimos.  

TOTAL: cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta euros e noventa e sete 

cêntimos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, por 

unanimidade, a primeira revisão ao orçamento do ano de dois mil e 

dezassete. O referido documento composto por cinco folhas fica 

arquivado na pasta dos anexos das atas da Junta de Freguesia de 

Covelas, assinado e rubricado por todos os membros da Junta de 

Freguesia. Deliberaram enviar a proposta para apreciação e votação em 

sessão da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------- 
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Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia reiniciou os 

trabalhos, com a leitura do ponto três. Explicou todos os pormenores 

relativos ao referido ponto. ------------------------------------------------------- 

Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, por 

unanimidade, a primeira revisão ao plano plurianual de investimento do 

ano de dois mil e dezassete. O referido documento composto por duas 

folhas fica arquivado na pasta dos anexos das atas da Junta de Freguesia 

de Covelas, assinado e rubricado por todos os membros da Junta de 

Freguesia. Deliberaram enviar a proposta para apreciação e votação em 

sessão da Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------- 

Às dezoito horas e trinta e cinco minutos o senhor Presidente da Junta 

de Freguesia deu por encerrada a reunião. ------------------------------------  

Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada, 

pelos membros da Junta de Freguesia de Covelas. --------------------------

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

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

_____________________________________________ 
(Manuel Freitas Fernandes) 

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

O Secretário da Junta de Freguesia  

 

_____________________________________________ 
(José Filipe Araújo de Sousa) 

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

O Tesoureiro da Junta de Freguesia  

 

_____________________________________________ 
(Agostinho Alves Fernandes) 


