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a) AMBIENTE
CARRO DE LIMPEZA – “VERDINHA”
A Junta de Freguesia de Vila das Aves continua a primar pela limpeza das ruas na
freguesia.
Com a aquisição da nova máquina de limpeza de ruas, acabamos de vez com os métodos
convencionais, muitos deles altamente prejudiciais para o meio ambiente.
Para além de Vila das Aves ficar com uma vila mais limpa, esta máquina permite
rentabilizar o trabalho dos nossos colaboradores e a cumprir outros objetivos.
A viatura, reforça significativamente a qualidade da resposta da junta de freguesia numa
área que tem registado um aumento de solicitações.
O equipamento é dotado de vassouras mecânicas, sistemas de sucção, pulverização e
dispersão, e destina-se, sobretudo, para a limpeza das ruas, libertando a freguesia dos
vestígios do dia a dia e do clima.
Por outro lado, sendo Vila das Aves uma Eco-Freguesia, foi intenção do executivo desta
Junta acabar com a utilização de métodos nocivos para o ambiente.

Informação: janeiro a abril de 2021
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b) DESPORTO
DESPORTIVO DAS AVES DISTINGUIDO COM A BANDEIRA DA ÉTICA
O Clube Desportivo das Aves foi distinguido com a Bandeira da Ética promovida pelo
Plano Nacional de Ética no Desporto e pelo Instituto Português do Desporto e
Juventude.
No âmbito da certificação das entidades formadoras para a Federação Portuguesa
de Futebol, o clube candidatou-se, no mês de novembro, com uma iniciativa
chamada “Step Duels”, realizada no início da época, e com um projeto “CD Aves 1930
– Educar para os valores”, que integram várias atividades no campo da ética
desportiva que o clube desenvolve com a sua comunidade.
O Desportivo das Aves foi também o único clube da Associação de Futebol do Porto
que viu validadas uma iniciativa e um projeto em conjunto.

Ao Desportivo das Aves, os nossos parabéns.

c) SOLIDARIEDADE SOCIAL
CENTRO DE VACINAÇÃO MUNICIPAL
Os nossos soldados da paz iniciaram, em fevereiro, o processo da vacinação no Centro
de Vacinação Municipal. Obrigado aos nossos Bombeiros de Vila das Aves pela sua
coragem e dedicação!

Informação: janeiro a abril de 2021
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INFANTÁRIO DE VILA DAS AVES
A Junta de Freguesia de Vila das Aves está a acompanhar de perto todos os passos para
o avanço da abertura do nosso infantário. Uma das propostas deste executivo que
vemos agora ser implementada na nossa freguesia.

REABERTURA DOS CEMITÉRIOS
Como é sabido, devidos à pandemia provocada pela Covid-19, os cemitérios de todo
o concelho de Santo Tirso estiveram encerrados, durante um período de tempo.
Em Vila das Aves, voltaram a estar abertos ao público, a partir do dia 17 de março,
com todas as noras de segurança exigidas pela DGS.

Informação: janeiro a abril de 2021
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DÁDIVA DE SANGUE
A Junta de Freguesia de Vila das Aves angariou voluntários para uma enorme dádiva
de sangue. Como sabemos, e dada a situação atual, o sangue é um recurso essencial
à vida que escasseia facilmente nos nossos hospitais. Assim, a Junta de Freguesia
abraçou esta causa, realizando uma recolha, no passado dia 24 de abril.

"JUNTOS SOMOS MAIS FORTES"
A Junta de Freguesia contribuiu, para a campanha "Juntos somos mais fortes", que
está a decorrer para aquisição de duas novas ambulâncias, atribuindo um subsídio à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves.

Informação: janeiro a abril de 2021
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BÊNÇÃO DE DUAS NOVAS VIATURAS PARA BOMBEIROS DE VILA DAS AVES
A Junta de Freguesia marcou presença no momento da Bênção das duas novas
viaturas adquiridas para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila
Das Aves.
O momento decorreu no dia 4 de abril, depois da celebração da missa dominical.

Informação: janeiro a abril de 2021
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d) JUVENTUDE
OPJ SANTO TIRSO
O Presidente da Junta de Freguesia acompanhou, no passado dia 12 de janeiro, a visita
às obras do campo em relva sintética na Escola Básica de Vila das Aves. Um projeto
resultante do Orçamento Participativo Jovem 2018.
A proposta vencedora foi apresentada pelos alunos Diogo Martins, Francisca Lázaro e
Romão Igreja.

Informação: janeiro a abril de 2021
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e) CULTURA
66º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA
Apesar dos tempos de pandemia provocados pela COVID-19, a Junta de Freguesia não
quis deixar passar a data do dia 4 de abril, em vão.
É certo, que vivemos, atualmente, um momento difícil e sem precedentes na nossa
história democrática. A pandemia da Covid-19, que, de repente, se espalhou pelo
mundo e que atingiu Portugal e, em particular também o nosso concelho, e a nossa
freguesia, colocou à prova a nossa força e o nosso caráter, levando-nos a agir rápida e
eficazmente na defesa da segurança, da saúde e do bem-estar dos nossos concidadãos.
A pandemia levou-nos a refletir sobre quais são as nossas verdadeiras prioridades e a
valorizar a liberdade que tínhamos. Se já antes valorizávamos o trabalho de todos,
porque precisamos uns dos outros, tomamos ainda mais consciência da importância do
trabalho desenvolvido por todos os profissionais de saúde, pelos profissionais de
serviços essenciais de todos os setores, chamados à linha da frente.
Ainda assim, seguindo todas as regras de segurança previstas pela Direção Geral de
Saúde, quisemos marcar de uma forma solene, mas cuidadosa e restritiva, a festa de
aniversário de elevação da nossa freguesia.
Vila das Aves completou orgulhosamente 66 anos na categoria de Vila e por isso mesmo,
organizamos um momento cerimonioso, mas singelo.
É sabido que Vila das Aves é uma terra com muita vida, com tradições e com um
património cultural e histórico acentuado. Em dia de aniversário, o atual executivo tem
vindo a homenagear individualidades da nossa freguesia, que se destacaram em
diversos momentos, desde a cultura ao desporto.
Este ano, para comemorar esta data que tanto nos apraz e enche de orgulho toda a
população, decidimos homenagear e em jeito de agradecimento pelos feitos em prol da
nossa freguesia, os antigos Presidentes da Junta, que por aqui passaram e deixaram o
seu cunho, pessoal e profissional.
Porque devem ser reconhecidos pelo seu empenho, valor, dedicação, e pela forma como
dignificaram a nossa terra, a nossa freguesia e o nosso concelho, também os quisemos
relembrar.
Vila das Aves não seria o que é hoje, se não fossem estas pessoas que se dedicaram e
fizeram tudo o que estava ao seu alcance em prol da freguesia. Uns com mais recursos,
Informação: janeiro a abril de 2021
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outros com menos, mas estamos certos de que, nunca deixaram de dar o seu contributo.
Desta forma, e em jeito de homenagem, reconhecemos e agradecemos a todos os
líderes executivos que por cá passaram, deixando o nosso muito obrigada. Uns já
partiram e a esses e aos seus familiares, estendemos o mesmo reconhecimento e
gratidão. Pois, foram e são estes líderes que assumem estes cargos, que promovem uma
sociedade mais justa, mais desenvolvida, mais solidária e mais equitativa. Ao mesmo
tempo, contribuem para a consolidação da democracia e para a afirmação do poder
local autárquico.

Informação: janeiro a abril de 2021
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VÁRIOS MOMENTOS VIVENCIADOS NO 66º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA
- Hastear das Bandeiras com o executivo da Junta de Freguesia e presidente da
Assembleia de Freguesia. O momento contou com a presença da Fanfarra dos
Bombeiros Voluntários de Vila das Aves e da largada de pombas pela Associação
Columbófila de Vila das Aves.

- Eucaristia Dominical

Informação: janeiro a abril de 2021
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- Novo Mapa Geográfico inaugurado, na fachada da Junta de Freguesia de Vila das Aves

Informação: janeiro a abril de 2021
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- Programação Cultural
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EXPOSIÇÃO “SER MULTIDIMENSIONAL – PAINÉIS ESCULTÓRICOS”
Está patente no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves a exposição “Ser
multidimensional – Painéis escultóricos” da artista de S. Martinho do Campo, Ana Paula
Carvalho. Sendo composta por trabalhos realizados entre 2016 e 2020, podem as obras
ser adquiridas. Este evento destina-se ao público em geral e a entrada é gratuita. Sendo
que todas as regras de segurança serão respeitadas, conforme as orientações da DGS
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f) DESENVOLVIMENTO LOCAL
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 2021
Mesmo em tempos de pandemia, as Eleições Presidenciais, decorreram no passado dia
24 de janeiro, na Escola EB 2,3 de Vila das Aves.
Cumprindo com todas as normas de higiene e segurança, A Junta de Freguesia preparou
com todos os cuidados a logística, de forma a distribuir os eleitores pelas mesas de voto,
colocando de forma bem visível e percetível, toda a sinalética para que as mesmas se
realizassem com toda a normalidade, face à situação do COVID-19.
Enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, quero deixar pública uma
saudação especial e o meu agradecimento a todos os que, em especial aos membros das
mesas de voto, trabalharam e contribuíram para que este ato eleitoral tenha decorrido
com toda a segurança, e tranquilidade, valorizando, uma vez mais, a nossa democracia!

RESULTADOS ELEITORAIS DA NOSSA FREGUESIA:
INSCRITOS - 7420
VOTANTES - 3321
VOTOS BRANCOS - 54 (1,62%)
VOTOS NULOS - 25 (0,75%)
MARCELO REBELO DE SOUSA - 2063 (62,12%)
ANA GOMES - 499 (15,03%)
ANDRÉ VENTURA - 256 (7,70%)
MARISA MATIAS - 130 (3,91%)
TIAGO MAYAN - 108 (3,25%)
VITORINO SILVA - 101 (3,04%)
JOÃO FERREIRA - 85 (2,55%)
Informação: janeiro a abril de 2021
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VILA DAS AVES À CONVERSA…
Vila das Aves à conversa é um novo ciclo de debates online que a Junta de Freguesia de
Vila das Aves, está a levar a cabo, com o objetivo de dar a conhecer o que melhor se faz
na nossa terra e os rostos por detrás das atividades.
A iniciativa arrancou no passado dia 26 de fevereiro, com Filipe Pedrosa, presidente da
Associação Avense - aa78 a fazer a estreia.
Mas pelo programa, outras personalidades já passaram, como, Ana Pinheiro da
Companhia das Guias e Rafael Lopes, presidente do Agrupamento de Escuteiros de Vila
das Aves. Bem como Dinis Leal, presidente da Alarido Associação Cultural e Adílio
Pinheiro, da Associação de Reformados de Vila das Aves. Também André Sampaio,
presidente da Associação de Moradores do Complexo Habitacional de Ringe e Tiago
Vilaça, presidente do Lar da Tranquilidade de Vila das Aves, marcaram presença nesta
rúbrica.
Este programa de carácter cultural, associativo e cívico, vai ganhando cada vez mais
forma, e os temas são bastante abrangentes. Desde a cultura ao desporto.
Cristina Ferreira, diretora do Teatro Aviscena e Alexandre Martins, do Grupo Coral e
Oficina de Música de Vila das Aves, foram também, outros dos nossos convidados.
Sem esquecer nenhuma das áreas, foram ainda tidos à conversa, José Carlos Santos, da
Sociedade Columbófila das Aves e Alberto Mota, da Associação de Amadores de Pesca.
Na parte Etnográfica, marcaram presença, Abílio Soares, do Grupo Etnográfico das Aves
e Maria Ferreira, do Rancho Folclórico de Santo André de Sobrado.
Até ao momento foram realizadas várias sessões, as últimas das quais, decorreram, no
dia 16 de abril, com a presença de Rita Puga, do Clube Desportivo das Aves e Nuno
Cardoso, do Grupo Desportivo do Vale do Ave e no dia 23 de abril, com Tiago Sampaio
em representação da Associação de Adeptos do Clube Desportivo das Aves e Domingos
Ferreira pelo Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Vila das Aves.

Informação: janeiro a abril de 2021
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g) OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM TERRA BATIDA
Estão terminadas novas ruas em terra, em Vila das Aves.
Acabar com as ruas em terra batida é uma prioridade do atual executivo da Câmara
Municipal de Santo Tirso e da Junta de Freguesia de Vila das Aves, através de um plano
global de investimentos que inclui intervenções agora concretizadas ou em vias de
conclusão.
As obras de pavimentação, levadas a cabo pelas juntas de freguesia, são financiadas pela
Câmara Municipal de Santo Tirso através da atribuição de subsídios e que vão criar
impacto na melhoria da mobilidade da população, respondendo, assim, ao anseio da
população.

Informação: janeiro a abril de 2021
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RUA DO ALTO DE SOBRADO | RUA BERNARDINO GARCIA

ANTES:

DEPOIS:
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CALÇADA DOS TECELÕES

ANTES:

DEPOIS:
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TRANSVERSAL AVENIDA 4 DE ABRIL DE 1955

ANTES:

DEPOIS:
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REPARAÇÃO DE PASSEIOS:

- RUA DA REPÚBLICA | RUA 1º DE MAIO | RUA BERNARDINO GOMES

ANTES:
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DEPOIS:
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Conta de Gerência de 2020

Introdução

Em cumprimento do estipulado na alínea b) do n.º1, do artigo n.º 9, da Lei n.º 75/2013 de 12 de
Setembro, submete-se para apreciação, votação e aprovação da Assembleia de Freguesia de Vila
das Aves, a Conta de Gerência, relativamente ao ano de 2020, desta Junta de Freguesia.

O presente documento tem por objetivo apresentar o resultado do exercício económico do ano de
2020, resultado das ações implementadas pelo Executivo desta Junta, bem como de todas as
atividades propostas, assentes na sua boa execução e continuando a dar resposta à resolução de
problemas antigos, cuja solução a população há muito anseia.

Pretende-se que seja um documento transparente e elucidativo daquela que foi a atuação da Junta
de Freguesia durante o ano de 2020, onde é visível e notória a boa relação existente com a Câmara
Municipal, quer nos apoios para investimentos quer na execução de projetos conjuntos. Esta boa
relação, é bem demonstrativa de que se pode ser reivindicativo, sem enveredar por abordagens que
potenciem a hostilização ou a criação de clivagens indesejadas entre Instituições que devem ser
parceiras.
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I. ANÁLISE DA DESPESA
O total da despesa paga pela Freguesia no ano económico de 2020 atingiu o montante de 523.528,60
€, dos quais 227.329,43€ respeitaram às despesas correntes (43%), tendo as despesas de capital
totalizado 296.199,17€ (57% do total da despesa).
Assim, em comparação com os exercícios desde 2017, a despesa teve a seguinte evolução:
ANOS
TOTAL
DESPESA
CORRENTE
CAPITAL

2020

2019

2018

2017

∆ 18/17

∆ 19/18

∆ 19/20

523 528,60 €

339 640,86 €

273 321,03 €

404 052,50 €

68%

24%

54%

227 329,43 €
296 199,17 €

243 306,73 €
96 334,13 €

232 646,46 €
40 674,57 €

266 610,50 €
137 442,00 €

87%
30%

5%
137%

-7%
207%

Sendo que a respetiva taxa de execução global foi de 83% face ao orçamento previsto, enquanto
que no ano anterior (2019) a execução atingiu 70% do orçamentado. Para esta melhoria nas
projeções, muito contribuiu a aumento da taxa de execução (92%) das despesas de capital, já que a
taxa de execução das despesas correntes foi de 74%, um valor em linha, mas abaixo quer do
previsto no Orçamento de 2020, quer da respetiva taxa de execução em 2019 (90%).
A despesa corrente diminuiu em cerca de 7% face a 2019, o que se explica em grande parte à drástica
diminuição da atividade da Junta de Freguesia, devido às restrições que vigoraram nas diferentes
fases do combate à propagação da pandemia Covid-19. Em oposição, as Despesas de Capital
aumentaram mais de 300% comparando com 2019, fruto do empenho do Executivo, para que as
obras programadas para esse ano não deixassem de ser executadas, dando continuidade à aposta
assumida já desde 2019.
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DESPESAS CORRENTES
Na estrutura das despesas correntes, são as despesas de pessoal que assumem maior peso com
79% do total, (179.356,05 €), enquanto que as despesas com Aquisição de Bens e Serviços assumem
os restantes 21% (47.813,38€).

Quanto às despesas com Aquisição de Bens e Serviços, realçam-se as seguintes rubricas:

Água e Saneamento com 8,60% (4.110,66€), Eletricidade 11,13% (5.321,01€), Gasóleo 7,7%
(3.621.22€), Vigilância 9,96% (4.736,25€), Reparação de Equipamentos com 19,69% (9.414,59€) e
Limpeza e Higiene 4,51% (2.154,23€) como as que mais se destacam.
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O quadro abaixo, mostra a evolução da rubrica Despesas com Pessoal, desde 2017:
DESPESAS COM PESSOAL
Quadros - Regime de função pública

Pessoal contratado a termo
Pessoal em qualquer outra situação

2017

2018

2019

2020

17 516,12 €
53 687,67 €
5 778,28 €

25 998,19 €
44 504,57 €
6 078,45 €

80 709,34 €
5 154,00 €
3 699,90 €

9 873,47 €
5 043,27 €

76 982,07 €

76 581,21 €

89 563,24 €

99 480,19 €

82 543,45 €

DESPESAS DE CAPITAL
Nos investimentos em despesas de capital podemos destacar, as verbas despendidas em “Viadutos,
Arruamentos e Obras” com 88,25% (261.386,98 €), “Cemitérios” com 1,3% (3.914,52€), “Parques e
Jardins” com 1,92% (5.861,60€), Equipamento de Informática com 1,60% (4.752,38€) e “Outro

261 386,98 €

3 914,52 €

5 681,60 €

4 752,38 €

Outro
equipamento

Equipamento
de informática

Parques e
Jardins

Cemitérios

Viadutos,
arruamentos e
obras

De
sp
es
Ca as d
pit e
al

Equipamento” com 6,91% (20,463,69 €).

20 463,69 €

6

Conta de Gerência de 2020

Destaque para o peso que assumem as despesas com «Obras», cujo enorme aumento relativo ao
exercício anterior, se tem refletido numa crescente ação deste Executivo, em intervenções em
passeios, ruas e outros, que desde há muito careciam de atenção e investimento. Apesar do muito
investimento já feito desde 2018, o facto de termos herdado muitas situações a necessitar de
intervenção, pode dar a ideia errada que pouco foi feito, quando o que é verdadeiro, é que nos
deixaram muito por fazer.
Porém, o passado recente desde que este Executivo assumiu funções, mostra que com mais tempo
e o empenho que nos caracteriza, os Avenses terão ainda mais motivos para se orgulharem da Vila!
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II. ANÁLISE DA RECEITA
O total da receita arrecadado pela Junta de Freguesia de Vila das Aves no ano económico de 2020,
atingiu o montante de 547 839,06 € sem Saldo de Gerência de 2019 e de 579 952,37 € com o Saldo
de Gerência de 2019 e teve uma taxa de execução de 87% face ao que estava orçamentado. Aos
montantes das receitas obtidas, correspondem a receitas correntes 207.654,93 € (38% do total) e de
340 184,13 € (62% do total) em receitas de Capital.
Abaixo, podemos observar o quadro que compara as Receitas obtidas pela Junta de Freguesia com
as dos anos 2017 e 2018.
2020
TOTAL RECEITA
CORRENTE
CAPITAL

547 839,06 €
207 654,93 €
340 184,13 €

2019

2018

2017

312 385,30 € 289 864,08 € 325 457,50 €
221 602,52 € 215 156,08 € 214 071,32 €
90 782,78 €
74 708,00 € 111 386,18 €

∆ 18/17
-11%
1%
-33%

∆ 19/18
7,8%
3,0%
21,5%

∆ 19/20
75,4%
-6,3%
274,7%

A Junta de Freguesia teve um acréscimo de 75,40% no global das receitas face a 2019. As receitas
de capital registaram um forte incremento (275%), ao passo que as Receitas Correntes atingiram
valores similares aos do exercício anterior, embora com um ligeiro decréscimo de 6%, face aos
valores alcançados no exercício de 2019.
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RECEITAS CORRENTES
Para a estrutura das receitas correntes, são as Transferências de Capital (correntes) aquelas que
maior peso assume com 77 % (159.467,73 €), seguindo-se a Venda de Bens e Serviços Correntes
com 13% (27.303,84 €), Contribuição autárquica com 6% (11.911,22 €), Taxas, Multas e Outras
Penalidades com 2% (3.924,10 €), Donativos com 1 % (3.020,04 €) e os Impostos indiretos com 1%
(2.028,00 €). Refira-se ainda, que as receitas correntes tiveram uma diminuição de cerca de 6%
(13.947,59 €) em relação a 2019.
Abaixo, um quadro resumo da distribuição da Receita Corrente:

Quanto às Transferências Correntes, foram distribuídas pelas seguintes rúbricas:
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14 440,61 €

12 160,00 €

450,00 €

Outros
bens/serviços

Rendas edificios

Cemitérios

Vendas bens e
serviços

Mercados e
feiras

As Vendas de Bens e Serviços distribuíram-se pelas seguintes rúbricas:

253,23 €

RECEITAS DE CAPITAL
Para a estrutura das receitas de Capital, contribuíram as Comparticipações para Obras e
Equipamentos com 313 308,13 € (92 %), Duodécimos com 13 756,00 € (4,04 %) e Cemitério com 13
120,00 € (3,86 %).

Contrariando a tendência que se verificava desde de 2016 a 2018, a Junta de Freguesia tem vindo a
conseguir aumentar de forma significativa as Receitas de Capital, o que se tem traduzido no
acréscimo de obras executadas e em execução em Vila das Aves, na linha do plano de intervenção
que foi delineado desde o início por este Executivo, que conta com o apoio e em estreita colaboração
com a Câmara Municipal de Santo Tirso. O aumento superior a 500%, face a 2019, na verba
despendida na Comparticipação para Viadutos, Arruamentos e Obras é esclarecedor disso mesmo,
sendo notório que esta boa relação com a C.M.S.T. tem resultado num aumento da capacidade de
investimento e intervenção da Junta.
Este Executivo continua a demarcar-se por conseguir arrecadar o necessário apoio financeiro para a
execução de obras que há muito eram necessárias e além disso, continua a resolver o problema das
ruas em terra batida, que ainda vão existindo em algumas artérias.

10

Conta de Gerência de 2020

III. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A Despesa Total, em 2020, atingiu um valor de 523 528,60 € com um grau de execução de
aproximadamente 83%, um valor que volta a ser superior às taxas de execução de anos anteriores.
Para tal contribuiu o aumento da taxa de execução das Despesas de Capital (92%), ao passo que as
Despesas Correntes tiveram uma taxa de execução (74%) um pouco abaixo do previsto, o que, no
entanto se traduziu numa poupança nos gastos de 26% relativamente ao Orçamento estimado.
Este indicador, continua a demonstrar o empenho assumido por este Executivo, em conseguir baixar
a taxa de execução das Despesas Correntes, que vinha aumentado nos exercícios anteriores.

Despesa Corrente
Despesa de Capital

Previsão
306 566,31 €
321 000,00 €

Execução
227 329,43 €
296 199,17 €

%
74 %
92 %

Quanto à Receita Total atingiu, em 2020, o valor de 547 839,06 € com um grau de execução de 87%,
verificando-se também aqui uma clara melhoria. De salientar o reforço da tendência crescente de
melhoria na taxa de execução das receitas de capital.

Receita Corrente

Previsão
290 453,00

Execução
207 654,93 €

%
71 %

Receita de Capital

337 113,31

340 184,13 €

101 %

Podemos avaliar que as Receitas Correntes registam 71% de taxa de execução (um valor abaixo do
atingido no exercício anterior). Já a taxa de execução das Receitas de Capital, apresenta uma clara
melhoria, reforçando o empenho que o Executivo da Junta de Freguesia tem assumido de aproximar
esta taxa de execução do seu valor ideal (100%). Atingirmos 101% nas receitas de capital, significa
que a Junta conseguiu uma verba maior para investimento na Freguesia, do que aquela que tinha
sido prevista. Esta melhoria que se vem verificando, é fruto das excelentes relações que a Junta
mantém com a C.M.S.T. com a qual mantém estreitas relações de proximidade, que lhe permitem ser
ouvida e atendida no apoio e execução de obras necessárias.
As receitas totais em 2020 foram de 579.952,37 €, onde se inclui o Saldo de Gerência apurado em
2019 (32.113,31 €). As despesas no exercício de 2020 totalizaram 523 528,60 €
Dito isto, o saldo apurado em 2020 e que transita para 2021 é de 56 423,77 €.

Despesas

SALDO

227 329,43 € - 19 674,50 €
296 199,17 € 43 984,96 €
24 310,46 €
523 528,60 € 56 423,77 €

Conta de Gerência de 2020
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Coluna1
Receitas
Saldo 2019
32 113,31 €
Correntes
207 654,93 €
Capital
340 184,13 €
Op. Tesouraria
579 952,37 €

CONCLUSÃO

Com o suporte dos documentos apresentados estamos certos que a Assembleia de Freguesia está
em condições de emitir uma decisão favorável à gestão deste executivo.

Resta-nos esperar a vossa aprovação.
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Anexos

I.

Peças Contabilísticas
• Despesa 2020
• Receita 2020
• Fluxos de Caixa 2020

II. PPI
III. Inventário
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