ATA N.º 2/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
REALIZADA AOS DEZASSETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO
DOIS MIL E VINTE E UM
Aos dezassete dias do mês de setembro 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- Análise e discussão da situação financeira da Junta;
3.º- 2ª Revisão ao Orçamento de 2021;
4.º - Outros assuntos.
Compareceram à reunião os seguintes membros: Ana Raquel Torres Aguiar (Presidente da
Assembleia de Freguesia), José Nuno Pereira Raposo (1º Secretário), Maria Helena Pereira (2.ª
Secretária), Ana Paula Soares da Piedade, Alexandra Aguiar Piedade, Iolanda Maria Melo Cardoso
Carreiro, Luís Manuel Pereira Júnior, 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, começando por ser
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, que por sua vez,
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, a manutenção do

Caminho da Fajã do Calhau, do Trilho de Água Retorta e do cemitério paroquial. Para além destas
atividades habituais, o Presidente referiu também o reforço da água para a Fajã do Calhau, as
atividades realizadas no Parque de Merendas da Fajã do Calhau, o início das obras de remodelação
do Parque Infantil, a pintura do coreto, dos muros da freguesia e do campo de futebol. Mencionou
ainda a aquisição de material de educação física para a escola primária, o apoio logístico e
financeiro na realização da Festa da Padroeira, o apoio financeiro para a aquisição de janelas para a
sede da Sociedade Musical, o apoio na realização do Torneio de Futebol de Verão e o apoio
logístico à realização da 3ª Prova da Taça DHL Monbike 2021.------------------------------------------2.º- Análise e discussão da situação financeira da Junta; ----------------------------------------------A Presidente da Assembleia, Ana Raquel Torres Aguiar, passou a palavra ao Presidente da Junta
de Freguesia, Sérgio Medeiros. Este fez um breve resumo da execução orçamental até à data. Não
havendo nenhuma dúvida por parte dos presentes, passou-se ao ponto seguinte.
3.º- 2ª Revisão ao Orçamento de 2021; ----------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia. Os membros
presentes já tinham recebido as informações da revisão ao orçamento das despesas ao Plano
Plurianual das Acções Mais Relevantes e o Presidente da Junta fez a leitura dessa informação, não
havendo dúvidas por parte dos membros presentes. Prosseguindo, o Presidente da Junta informou
que a Junta irá receber da Direção Regional da Cooperação do Poder Local (DRCPL) uma verba
no valor de 2.732,00 euros, no seguimento do acordo de cooperação financeira celebrado entre
ambas as entidades, sendo 792,00 euros para obras de conservação da sede, 1.340,00 euros para
aquisição de equipamento informático e 600,00 euros para software informático. A Junta de
Freguesia também receberá da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climatéricas
2.550,00 euros no âmbito do programa Eco Freguesia. A 2ª revisão ao Orçamento de 2021 foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------4.º - Outros assuntos.
A Presidente da Assembleia questionou os membros presentes se tinham algum assunto a
acrescentar. 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:

