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ATA Nº 8/2022 

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, pelas dezoito horas, 

reuniram na Sede da Junta de Freguesia, em sessão extraordinária, o executivo, 

sob a presidência do Senhor Presidente Nuno Filipe Antunes Fernandes, e com a 

presença dos senhores Vanessa Sofia Gonçalves Marques e António Manuel 

Ribeiro, Secretário e Tesoureiro, respetivamente, para discussão e deliberação dos 

assuntos constantes da seguinte ordem de trabalhos. ----------------------------------- 

1- Prestação de Contas ano 2021 -------------------------------------------------------- 

1. A empresa de consultoria e contabilidade, através do contabilista, entregou ao 

executivo gerente a prestação de contas do ano 2021 em 3 formas diferentes. Uma 

referente à gerência do executivo anterior, correspondente a 01/01/2021 até 

15/10/2021, com os seguintes valores: --------------------------------------------------- 

Saldo transitado de 2020: 5.812,15€; Receita Cobrada: 69.729, 33€; Despesa Paga: 

66.781,48. Saldo a transitar para 16/10/2021 no valor de 8.760,00€. ---------------- 

 Uma segunda referente à gerência do atual executivo, compreendida entre 

16/10/2021 e 31/12/2021, com os seguintes valores; ----------------------------------- 

Saldo transitado de 15/10/2021: 8.760,00€; Receita cobrada: 1.230,27€; Despesa 

paga: 8.319,66€. Saldo a transitar para 2022 no valor de 1.670,61€. ----------------- 

E uma terceira com a junção das contas das duas gerências, com os seguintes 

valores: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Saldo transitado de 2020: 5.812,15€; Receita Cobrada: 70.959,60€; Despesa paga: 

75.101,14€. Saldo a transitar para 2022 no valor de 1.670,61€. ---------------------- 

Através da Reconciliação bancária, no banco CGD o saldo do extrato bancário à 

data de 31/12/2021 era de 102,51€. No entanto existem valores a adicionar, 

referentes ao executivo anterior, no valor total de 1.549,99€, e referente ao 

executivo atual, no valor de 8,84€, conforme explanado na reconciliação bancária. 

O atual executivo irá solicitar a devolução do valor em causa ou a entrega das 

respetivas faturas em falta. De ressalvar ainda que na atual gerência o valor em  
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falta é referente ao vencimento do funcionário, no mês de outubro que foi pago 

baseado no valor do mês anterior, uma vez que não tínhamos conhecimento dos 

valores correspondentes para pagamento. Importante referir que já foi comunicado 

ao funcionário o erro de transferência, responsabilizando-se este pela entrega do 

valor em falta. -------------------------------------------------------------------------------- 

Após avaliação da prestação de contas, estas foram aprovadas de forma unanime 

pelo executivo gerente, mas não se responsabilizando pela prestação de contas 

da gerência anterior. Fica registado em ata que as contas da gerência anterior são 

aprovadas por este executivo, mas com o conhecimento de que os valores 

apresentados pelo executivo anterior não têm documentos justificativos na 

Autoridade Tributária da totalidade dos valores apresentados. ------------------------ 

Salienta ainda o Presidente da Junta de Freguesia que existem entidades 

competentes para fiscalizar e responsabilizar esta situação irregular. ---------------- 

 

Após serem tratados os assuntos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrados 

os trabalhos desta reunião, da qual, eu Vanessa Sofia Gonçalves Marques, 

Secretária, redigi, informatizei e subscrevo a presente a ata, que vai ser assinada 

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

 

O Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Montes da Senhora 

 

O Presidente ___________________________________________ 

O Secretário ___________________________________________ 

O Tesoureiro___________________________________________ 


