ATA N.º 05/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA REALIZADA A SETE DE
MAIO DO ANO DOIS MIL E VINTE E UM
------Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas, sob a Presidência de
Sérgio Luís Cabral Medeiros, reuniu-se o executivo da freguesia, encontrando-se presentes Elisa
Resendes Aguiar e Nuno Filipe Aguiar, respetivamente Secretária e Tesoureiro.--------------O Presidente declarou aberta a sessão às vinte horas, sendo a reunião secretariada por mim,
Elisa Resendes Aguiar. A reunião foi aberta ao público. ---------------------------------------------------------O primeiro ponto tratado foi a apresentação, discussão e votação dos Documentos de
Prestação de Contas, relativos ao exercício do ano de 2020. O Presidente apresentou os
documentos, nos quais, resumidamente, consta 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%, o que corresponde a um montante de 99 399,71€ de receita cobrada (98 399,71€ de
receitas correntes e 1. 000,00€ de receitas de capital) e 101 400,43€ de despesa paga (72 280,03€
de despesas correntes e 27 120,40€ de despesas de capital), transitando para a gerência seguinte o
valor de 12 679,04€. O valor de receitas de saldo da gerência anterior era 14 873,94€. Após
apreciação, os Documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2020 foram aprovados
por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O segundo ponto da reunião foi a aprovação da primeira revisão ao Orçamento de 2021, com
a introdução do saldo restante do ano transato. Após a apresentação dos números, esta revisão foi
votada e aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente, à qual não
compareceu nenhum cidadão, quando eram vinte e uma horas, lavrando-se a presente ata que
depois de lida em voz alta vai ser assinada pelo Presidente, pelo Tesoureiro e por mim Elisa
Resendes Aguiar, Secretária, que elaborei e subscrevi. -----------------------------------------------------
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