ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N.º 06/2002 DE 26 DE MARÇO DE
2002
PRESENTES:
Sr. Presidente da Câmara
Sr. Vereador José Alberto Pereira
Sr. Vereador Serafim Duarte Lopes Martins
Sr.ª Vereadora Dr.ª Sofia Nunes Bernardes
Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel Cova Veigas
Sr. Vereador Eduardo António de Carvalho Pereira
Sr. Vereador Mário de Almeida Loureiro
I - PERÍODO DA ORDEM DO DIA
01 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E
DA CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 2001;

Presente o Relatório de Actividades da Câmara Municipal de Tábua
relativo ao ano económico de 2001, que se dá por integralmente reproduzido.
Sobre o mesmo o Senhor Presidente da Câmara, com a colaboração
do Departamento Administrativo e Financeiro, fez uma exposição salientando
todos os pontos focados no mesmo relatório, dando igualmente os
esclarecimentos que na especialidade foram solicitados.
Posto o documento à consideração foi o mesmo aprovado com cinco
votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores, Dr. Jorge Veigas
e Eduardo Pereira, que justificaram aquele acto devido ao facto de não
fazerem parte do Executivo no ano transacto.
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Presente a Conta de Gerência relativa ao ano de 2001, cujos
documentos se dão por igualmente reproduzidos. Apreciada na especialidade
foi a mesma objecto de esclarecimentos relativamente a todos os documentos
e modelos que a compõem.
Relativamente ao saldo da Gerência anterior verifica-se que da conta
de execução orçamental transitou um valor de Esc. 74.534$10 e da conta de
operações de tesouraria transitou um valor de Esc. 2.509.632$10.
No que toca às receitas orçamentais foi arrecadado o valor de Esc.
1.599.995.294$60. Como operações de tesouraria registou-se o valor de Esc.
110.014.802$00. Como despesas orçamentais registou-se o valor de Esc.
1.579.559.567$00, respeitante a saídas por operações de tesouraria registouse o valor de Esc.102.840.764$00.
Os saldos em dinheiro para a gerência seguinte são, no que toca à
conta de execução orçamental o valor de Esc. 20.510.261$70

e no que

respeita à conta de operações de tesouraria o valor de Esc.9.683.670$10 .
Para a gerência seguinte transitou em documentos o valor de Esc.
1.862.250$00.
Posto o documento à consideração foi o mesmo aprovado com cinco
votos a favor e duas abstenções dos Senhores Vereadores, Dr. Jorge Veigas
e Eduardo Pereira, que justificaram aquele acto devido ao facto de não
fazerem parte do Executivo no ano transacto.

E, eu

, servindo de Secretária, a redigi e também a

subscrevo.
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