ATA N.º 3/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS
MIL E VINTE E UM
Aos quinze dias do mês de dezembro de 2021, pelas vinte horas, na Sede da Junta de Freguesia de
Água Retorta, reuniu-se, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia, sob a Presidência de
Regina Aguiar Cabral, com a seguinte ordem de trabalhos:
1.º- Atividades da Junta de Freguesia até à data;
2.º- Análise e discussão da situação financeira da Junta;
3.º- Apresentação e votação do Orçamento e Planos (PPI e PPA) para o ano económico de
2022;
4.º - Outros assuntos.
Compareceram à reunião os seguintes membros: Kevin Marques (2º Secretário), Alexandra Aguiar
Piedade, Milton Vieira, Rui Miguel Aguiar Sousa, Nuno Sousa (Tesoureiro da Junta de Freguesia),
Maria Helena Carreiro de Medeiros Pereira (Secretária da Junta de Freguesia) e Sérgio Medeiros
(Presidente da Junta de Freguesia). Faltou à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, José
Nuno Pereira Raposo, que apresentou a justificação da sua falta, sendo o mesmo substituído pela 1ª
Secretária, Regina Aguiar Cabral. Maria Goreti Costa Aguiar também não esteve presente, tendo
informado antecipadamente da sua ausência. Regina Aguiar Cabral declarou aberta a reunião, sendo
a mesma secretariada por mim, Kevin Marques, 2º Secretário da Assembleia de Freguesia.----------A 1ª Secretária da Assembleia deu início à abertura desta reunião ordinária, começando por ser
aprovada por unanimidade a ata da última reunião.----------------------------------------------------------Passado à ordem de trabalhos, os pontos abordados foram:-------------------------------------------------1.º- Atividades da Junta de Freguesia até à data:---------------------------------------------------A 1ª Secretária da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que, por sua
vez, leu o relatório das atividades da Junta de Freguesia, realizadas desde a data da última reunião
2.º- Análise e discussão da situação financeira da Junta: ----------------------------------------------A 1ª Secretária passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia. Este fez um breve resumo da
execução orçamental até à data, referido que até à data da reunião a Junta de Freguesia tinha na
conta bancária cerca de doze mil euros, dos quais cerca de seis mil iam ser utilizados para

pagamentos de despesas que tinham de ser feitos até ao final de dezembro. Não havendo nenhuma
dúvida por parte dos presentes, passou-se ao ponto seguinte.---------------------------------------------3.º- Apresentação e votação do Orçamento e Planos (PPI e PPA) para o ano económico de
2022:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 1ª Secretária da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia. Todos os
membros presentes na sessão ordinária já tinham tido oportunidade de analisar as informações do
orçamento. O Presidente fez a leitura e explicação do Orçamento e Planos para o ano económico
2022. Sérgio Medeiros explicou que o orçamento global previsto para o próximo ano é de 62.887,00
euros. Na parte da receita está previsto arrecadar um total de 61.387,00 euros de receitas correntes e
1.500,00 euros de receitas de capital. No que diz respeito à despesa, está previsto gastar-se
57.387,00 euros em despesas correntes e 5.500,00 euros em despesas de capital, totalizando
62.887,00 euros. Não havendo a colocação de dúvidas por parte dos presentes, o Orçamento e
Planos para o ano económico de 2022 foram aprovados por unanimidade.-------------------------------4.º - Outros assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------A 1ª Secretária da Assembleia, Regina Aguiar Cabral, perguntou aos membros presentes em
Assembleia se tinham mais algum assunto a tratar. Não havendo mais assuntos a tratar, a 1ª
Secretária da Assembleia deu por encerrada a reunião ordinária, pelo que dela foi elaborada esta Ata
que vai ser lida e assinada por mim que a secretariei, Kevin Marques, 2.º Secretário da Assembleia
de Freguesia, e por quem a presidiu.
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