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Acta número dois 
 
 

------ Aos vinte e oito dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, na sede da 

Freguesia da Ribeira Grande – Matriz, reuniu-se ordinariamente, pelas vinte horas, o 

Hernâni Ricardo Costa, Paulo Jorge Pereira Garcia e Cátia de Jesus Faria Torres, 

Presidente, Secretário e Tesoureira, respetivamente.----------------------------------------------------  

Em nome da lei, o Presidente deu por aberta a reunião com a seguinte Ordem de 

Trabalhos;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ponto um) Apreciação e votação da Conta de Gerência Intercalar de 01 de Janeiro a 23 

de Outubro de 2017 da Junta de Freguesia da Ribeira Grande – Matriz;--------------------------- 

--Relativamente ao ponto um da Ordem de Trabalhos, foi analisada a conta de Gerência 

Intercalar de 01 de Janeiro a 23 de Outubro de 2017, que apresentou um total de receitas 

correntes e de capital de € 153.440,89 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e 

quarenta euros e oitenta e nove cêntimos), e de operações de tesouraria no valor de € 

6.032,37 (seis mil, trinta e dois euros e trinta e sete cêntimos). Com o saldo do ano anterior, 

no montante de € 90.345,51 (noventa mil, trezentos e quarenta e cinco euros e cinquenta e 

um cêntimos), incluindo operações de tesouraria, perfez o montante total de € 249.818,77 

(duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito euros e setenta e sete cêntimos).------

oitenta e dois mil, novecentos e noventa e seis euros e cinquenta e um cêntimos), e de 

operações de tesouraria de € 5.331,53 (cinco mil, trezentos e trinta e um euro e cinquenta e 

três cêntimos). Assim, o saldo positivo que transitou para a gerência seguinte, em execução 

orçamental, foi de €61.490,73 (sessenta e um mil quatrocentos e noventa euros e setenta e 

três cêntimos). Deste modo, o total da despesa perfez um valor de €249.818,77 (duzentos e 

quarenta e nove mil, oitocentos e dezoito euros e setenta e sete cêntimos).---------------------- 

-------Esta conta de gerência foi aprovada pelos três elementos deste executivo a qual será 

submetida à apreciação da Assembleia de Freguesia.---------------------------------------------------

-------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Junta de Freguesia declarou encerrada 

esta reunião, da qual para constar, se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada 

vai ser assinada por todos os membros presentes.-------------------------------------------------------

-------E eu, Paulo Jorge Pereira Garcia, Secretário, a redigi, subscrevi e assino.-----------------

-------O Secretário- Assinado- Paulo Jorge Pereira Garcia----------------------------------------------

-------Está conforme o original.----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------Ribeira Grande – Matriz – aos vinte e oito dias do mês de Novembro de dois mil e 

dezassete.  

O Presidente: 

O Secretário: 

A Tesoureira:  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


