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Minuta do texto das deliberações mais importantes na reunião ordinária 

realizada a 2 de junho de 2020. 

 ___________ Aprovação da Conta de Gerência do ano de 2019. ____________  

------A Conta de Gerência da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de 

Angra do Heroísmo, referente ao ano económico de dois mil e dezanove (2019) apresenta 

os seguintes resultados: -------------------------------------------------------------------------------

------Saldo da Gerência Anterior (2018) - Execução Orçamental: quatro mil, vinte euros e 

três cêntimos (4.020,03); Operações de Tesouraria: trezentos e seis euros (306,00).--------

------Receitas Orçamentais – Correntes: cento e dezassete mil, quinhentos e trinta e um 

euros e setenta e seis cêntimos (117.531,76); Receitas Orçamentais – Capital: sessenta e 

um mil, duzentos e noventa e três euros e dez cêntimos (61.293,10); -------------------------

Despesas orçamentais - Correntes: cento e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e quatro 

euros e oitenta e seis cêntimos (178.824,86). -----------------------------------------------------

------Despesas Orçamentais – Correntes: cento e quatro mil, novecentos e vinte e cinco 

euros, trinta e oito cêntimos (104.925,38); Despesas Orçamentais – Capital: sessenta e 

sete mil, trezentos e dez euros, quatro cêntimos (67.310,04). -----------------------------------

------Operações de Tesouraria – Recebimentos: cinco mil, seiscentos e quarenta e três 

euros, trinta e cinco cêntimos (5.643,35); Operações de Tesouraria – Pagamentos: cinco 

mil, trezentos vinte e dois euros e seis cêntimos (5.322,06).-------------------------------------

------Saldo para a Gerência Seguinte – 2020: dez mil, novecentos e trinta euros, setenta e 

seis cêntimos (10.930,76); ---------------------------------------------------------------------------

Execução Orçamental: dez mil, seiscentos e nove euros, quarenta e sete cêntimos 

(10.609,47); Operações de Tesouraria: trezentos e vinte e um euros, vinte e nove 

cêntimos (321,29).-------------------------------------------------------------------------------------

------A Conta de Gerência referente ao Ano Económico de 2019 foi aprovada por 

unanimidade pelos membros presentes. ------------------------------------------------------------

---Por deliberação unânime dos membros presentes o texto desta deliberação foi aprovada 

em minuta, a fim de produzir efeitos imediatos.--------------------------------------------------- 

-------------------------Angra do Heroísmo, 2 de junho de 2020---------------------------------- 

O Presidente, 

 

__________________________________ 

Paulo Jorge Pimentel da Silva 
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O Secretário, 

 

__________________________________ 

José Gabriel Pimentel da Silva 

 

O Tesoureiro, 

 

_______________________________ 

Antonino dos Reis Ribeiro de Borba 


