ATA N.º 1/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
REALIZADA AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DOIS
MIL E VINTE E UM
Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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
Ana Raquel Torres Aguiar, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------1.º- Atividades da Junta de Freguesia até à data;
2.º- Apresentação e discussão da situação financeira da Junta de Freguesia;
3.º- 1ª Revisão ao Orçamento de 2021;
4.º Apresentação e apreciação dos Documentos de Fecho de Contas relativos ao ano
económico de 2020;
5º - Outros assuntos.
Compareceram à reunião os seguintes membros: Ana Raquel Torres Aguiar (Presidente da
Assembleia de Freguesia), José Nuno Pereira Raposo (1º Secretário), Ana Paula Soares da
Piedade, Alexandra Aguiar Piedade, Maria Helena Pereira, Iolanda Maria Melo Cardoso Carreiro,
Luís Pereira, Nuno Sousa (Tesoureiro da Junta de Freguesia) e Sérgio Medeiros (Presidente da
Junta de Freguesia). A Presidente Ana Raquel Aguiar Torres declarou aberta a reunião, sendo a
mesma secretariada por mim, José Nuno Pereira Raposo, 1º Secretário da Assembleia de
Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia deu início à abertura desta sessão ordinária, tendo sido aprovada por
unanimidade a ata da última reunião.
Passando à ordem do dia, os pontos discutidos foram:-----------------------------------------------------1.º- Atividades da Junta de Freguesia até à data:---------------------------------------------------A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia. O Presidente da
junta começou por ler o relatório das atividades da Junta de Freguesia, realizadas desde a data da
última reunião. Desta forma, enumerou as actividades habituais, nomeadamente o apoio na
limpeza diária da Casa do Povo, Edifício da Sociedade Filarmónica Nossa Senhora da Penha de
França, Casa do Passal e Triatos do Espírito Santo, limpeza diária das ruas e escoamentos de água
da freguesia, limpeza e manutenção das zonas ajardinadas da freguesia, limpeza e manutenção de
caminho agrícolas, rochas e percursos das adutoras de água de abastecimento à população.

Ademais, o Presidente, Sérgio Medeiros, salientou as atividades de manutenção do Caminho da
Fajã do Calhau, do Trilho de Água Retorta e do cemitério paroquial. Para além destes trabalhos, o
Presidente destacou o reforço da água para a Fajã do Calhau, as atividades realizadas no Parque de
Merendas da Fajã do Calhau, a pintura de todos os muros públicos da freguesia e mencionou a
renovação do parque infantil, a qual se iria já iniciar. ------------------------------------------------------2.º- Apresentação e discussão da situação financeira da Junta de Freguesia:---------------------Tomando a palavra, o Presidente da Junta informou que no que se referia à execução orçamental,
no momento esta encontrava-se a 50%. Nenhum membro presente colocou nenhuma questão,
passando-se ao ponto seguinte.---------------------------------------------------------------------------------3.º- 1ª Revisão ao Orçamento de 2021;
A Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Medeiros.
Segundo o Presidente Sérgio Medeiros, transitaram do ano de 2020 para 2021, 12.679.04 euros, os
quais foram distribuídos por diferentes rubricas no orçamento deste ano, destacando-se nas
modificações ao orçamento das despesas o reforço das seguintes rubricas: gasolina, outros, outro
material-peças, outros bens, outros serviços, reparação e beneficiação, instalações de serviços,
viadutos, arruamentos e obras complementares e parques e jardins. A 1ª Revisão ao Orçamento de
2021 foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------4.º - Apresentação e apreciação dos Documentos de Fecho de Contas relativos ao ano
económico de 2020: --------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Medeiros. O
Presidente salientou que em termos de execução orçamental as receitas atingiram um grau de
execução de 95,8%, enquanto as despesas registaram uma execução de 85,6%, Isto corresponde a
um montante 99.399,71 euros de receita cobrada e de 101.400.43 euros de despesa paga,
transitando para a gerência seguinte o valor de 12 679.04 euros. A previsão de receita era de
103.763,26 euros. O grau de execução foi 99.399.71 euros. Em relação às receitas correntes, o
presidente sublinhou destacou que a rubrica das transferências correntes é a maior fonte de receita
do orçamento da Junta de Freguesia de Água Retorta, responsáveis por 99% da receita arrecadada
em 2020. Estas estão divididas por Empresas Públicas onde suporta a receita do Posto de
Atendimento dos CTT (71,97 euros), da Administração Central responsável por 48% das
transgénicas (FFF 37.260,00 euros e do IFAP 9.501,11 euros), da Administração Regional com
2,9% (GRA 2.450,00 euros) e da Administração Local que representa 49% destas receitas (CMP
47.374,91 euros). Este capítulo da receita regista 97% de execução. As receitas de capital
(1.000,00 euros) dizem respeito à venda de covados. Em relação às despesas, estas apresentam um
grau de execução de 85,6% correspondendo a 73% de despesas correntes e 27% de despesas de
capital. A rubrica com as despesas de pessoal é de 29. 8501,43 euros, que representam 29% do
total da despesa paga. As despesas com a aquisição de bens e serviços totalizam o valor de

20.070,01 euros, representando 20% do total de despesa corrente, em que 36% é referente a
aquisição de bens e 64% a aquisição de serviços. Na rubrica da despesa de capital, o valor gasto foi
de 27.120,40 euros representando 27% do total da despesa paga. No ano de 2020, a receita total
não foi suficiente para cobrir a despesa total, tendo a Junta recorrido ao saldo da gerência anterior.
Por sua vez, as receitas correntes foram suficientes para cobrir as despesas correntes, gerando uma
poupança para investimento de 26.120,40 euros. Em conclusão, na gestão orçamental relativa ao
ano de 2020, a Junta de Freguesia cumpriu o equilíbrio orçamental que estabelece que o orçamento
deve prever os recursos necessários para cobrir todas as despesas e que as receitas correntes devem
ser pelo menos iguais às despesas correntes. Após apreciação, os Documentos de Fecho de Contas
relativos ao ano económico de 2020 foram aprovados por unanimidade.--------------------------------5.º - Outros assuntos:------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia perguntou se algum dos presentes tinha alguma questão ou assunto
para expor. Nenhum dos membros manifestou intenção de colocar qualquer questão.----------------Não havendo outros assuntos a tratar, a Presidente da Assembleia, Ana Raquel Torres Aguiar, deu
por encerrada esta reunião ordinária.---------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia:

O 1º Secretário da Assembleia de Freguesia:

