ATA N.º 3/2020
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA REALIZADA AOS
VINTE E UM DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DOIS MIL E VINTE
Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2020, pelas vinte horas, na Sede da Junta de Freguesia
de Água Retorta, reuniu-se, em sessão ordinária, a Assembleia de Freguesia. A Presidente da
Assembleia não compareceu à reunião, tendo sido substituída por José Nuno Raposo, 1º Secretário
da Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------Compareceram à reunião os seguintes membros: José Nuno Pereira Raposo (1º Secretário), Ana
Paula Soares da Piedade, Alexandra Aguiar Piedade, Maria Helena Pereira, Luís Manuel Pereira Jr,
Iolanda Maria Melo Cardoso Carreiro, Nuno Sousa (Tesoureiro da Junta de Freguesia) e Sérgio
Medeiros (Presidente da Junta de Freguesia). O 1º Secretário da Assembleia de Freguesia
declarou aberta a reunião, a qual foi secretariada por mim, Maria Helena Pereira, 2ª secretária,
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 de Freguesia;
3.º- Apresentação e votação do Orçamento e Planos (PPI e PPA) para o ano económico de
2021;
4.º - 2.ª Revisão ao Orçamento de 2020;
5º - Outros assuntos.
O substituto da Presidente da Assembleia deu início à abertura desta sessão ordinária, tendo
começado por ser aprovada a ata da última reunião.
Passando à ordem do dia, os pontos discutidos foram:-----------------------------------------------------1.º- Atividades da Junta de Freguesia até à data:---------------------------------------------------O 1º Secretário da Assembleia, José Nuno Raposo, passou a palavra ao Presidente da Junta de
Freguesia, Sérgio Medeiros. O Presidente começou por fazer uma leitura do relatório das
atividades da Junta, realçando, novamente, a ideia de que devido à situação de pandemia
COVID-19 têm sido concretizadas menos atividades. Desta forma, mencionou 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, a

manutenção do Caminho da Fajã do Calhau, do Trilho de Água Retorta e do cemitério paroquial.
O Presidente destacou a abertura do Trilho de Pereiro, a pavimentação de algumas ruas da
freguesia, salientou a vontade de fazer uma intervenção no adro da Igreja e comunicou a aprovação
do projeto para resolver o problema da água para consumo humano na freguesia.---------------------2.º- Análise e discussão da situação financeira da Junta de Freguesia:-----------------------------O 1.º Secretário, José Nuno Raposo, passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio
Medeiros, o qual explicou que em relação à execução orçamental, em algumas rubricas esta é
baixa ou mesmo com valores a zero tendo em conta a não realização de muitas atividades devido à
situação causada pelo COVID-19. Tendo em conta o anteriormente mencionado, foram
canalizadas verbas para outras rubricas.
3.º- Apresentação e votação do Orçamento e Planos (PPI e PPA) para o ano económico de
2021;
O Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio Medeiros explicou que o orçamento global previsto
para o próximo ano é de 85.313,96 euros. Na parte da receita está previsto arrecadar um total de
85.313,96 euros, sendo 84.813,96 de receitas correntes e 500,00 euros de receitas de capital.. Na
parte da despesa está previsto gastar-se 81.663,00 euros em despesas correntes e 3.650,00 euros
em despesas de capital., totalizando 85.313,26 euros. Não havendo a colocação de dúvidas por
parte dos presentes, o Orçamento e Planos para o ano económico de 2021 foram aprovados por
unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------4.º - 2.ª Revisão ao Orçamento de 2020;
O 1.º Secretário, José Nuno Raposo, passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio
Medeiros. O Presidente referiu que a Junta recebeu da Direção Regional do Ambiente 2450 euros
referente ao programa eco freguesias. Com estes 2.450 euros foram reforçadas mais duas rubricas.
5.º - Outros assuntos:---------------------------------------------------------------------------------O 1.º Secretário, José Nuno Raposo, passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Sérgio
Medeiros. O Presidente da Junta de Freguesia passou a palavra aos restantes membros que não
acrescentaram qualquer assunto. Não havendo outros assuntos a tratar, o 1.º Secretário, José Nuno
Raposo, deu por encerrada esta reunião ordinária, pelo que dela foi elaborada esta Ata que vai ser
lida e assinada por mim que a secretariei, Maria Helena Pereira, 2.ª Secretária da Assembleia de
Freguesia, e por quem a presidiu.
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