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Introdução
Prestar contas deve ser um preceito de quem gere e um direito de todos os cidadãos. A
prestação de contas é um ato que significa explicar, justificar e divulgar todas as atividades
desenvolvidas durante um determinado período, bem como a forma como foram cumpridas as
responsabilidades financeiras, políticas e mecanismos procedimentais.

O Relatório de Atividades e Gestão de 2021 da União das Freguesias de Monte Redondo e
Carreira, sendo um documento que demonstra a situação económica relativa ao exercício de
2021, reflete o grau de execução dos documentos previsionais, espelha a eficiência na utilização
dos meios afetos à prossecução das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficácia
na realização dos objetivos inicialmente aprovados, disponibilizando a todos os fregueses uma
análise concreta da Freguesia.

O presente Relatório de Atividades e Gestão, bem como os Documentos de Prestação de Contas
do ano 2021 serão submetidos à apreciação do Órgão Executivo e do Órgão Deliberativo, nos
termos do disposto nos artigos 16º, n.º 1, alínea e) e alínea b), do n.º 1 do artigo 9º da Lei nr.º
75/2013, de 12 de setembro.

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira insere-se num
regime simplificado em função do respetivo movimento anual de receita. Desta forma, o
Relatório de Atividades e Gestão traduz a execução das Grandes Opções do Plano (PPI – Plano
Plurianual de Investimentos e PPA – Plano Plurianual de Ações Mais Relevantes) e do Orçamento
no ano financeiro de 2021. Trata-se, portanto, do apuramento das receitas arrecadadas, das
despesas realizadas, avaliar a justeza das previsões efetuadas e a capacidade de realização da
administração local através dos níveis de execução orçamental.

Assim, dando cumprimento ao disposto no Decreto-lei n.º 192/2015 de 11 de setembro,
apresenta-se o Relatório de Atividades e Gestão referente ao exercício de 2021. Este relatório é
um documento de prestação de contas que visa dar cumprimento às disposições do SNC-AP. Foi
elaborado, de modo a facultar uma leitura sobre os diferentes indicadores, designadamente no
2

que se refere à disponibilização de elementos relativos à atividade financeira da autarquia,
evidenciando os aspetos mais importantes, com particular ênfase na análise, sob o ponto de

vista da execução orçamental, das receitas e despesas. Pretende-se que seja um importante
instrumento de apoio à gestão autárquica, pela possibilidade de se visualizar, de forma simples
e célere, as informações que se julgam suficientes à avaliação global e acompanhamento da
situação financeira no domínio orçamental.

A Presidente da Junta

(Céline Moreira Gaspar)
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Apresentação
O Relatório de Atividades e Gestão referente a 2021, que a seguir se apresenta, integra uma
síntese das atividades desenvolvidas ao longo do ano, constantes nas informações apresentadas
à Assembleia de Freguesia no decurso desse período, bem como todos os documentos
contabilísticos previstos no SNC-AP e que são imprescindíveis para o acompanhamento do
processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas desta Freguesia.

Através da leitura do quadro de fluxos de caixa pode verificar-se que o total de receitas cobradas
em 2021 foi de 684.672,00€, sendo o saldo da gerência anterior no valor de 43.568,54€ (18,80€
de operações de tesouraria e 43.549,74€ de execução orçamental). A despesa realizada foi de
705.922,93€, transitando, assim, um saldo para a gerência seguinte no valor de 22.309,54€
(10,73€ de operações de tesouraria e 22.298,81€ de execução orçamental).

De referir, também, que a maioria das receitas cobradas pertence à categoria das receitas
correntes, sendo a parte mais substancial, proveniente do capítulo Transferências Correntes, ao
abrigo dos valores relativos a transferências do Estado e do Município. No capítulo das despesas
realçamos que o maior investimento foi na categoria de Aquisição de Bens de Capital.
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Caracterização da Entidade
Denominação e localização
A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira tem sede na Rua
Albano Alves Pereira N.º 3, 2425-617 Monte Redondo, Leiria, e delegação na Rua Principal N.º
933, 2425-279 Carreira, Leiria. É uma pessoa coletiva de direito público, cujo código de atividade
económica é 84113 - Administração Local. Tendo como atividades económicas secundárias,
88910 – Atividades de cuidados para crianças, sem alojamento, 56290 – Outras atividades de
serviço de refeições, 53200 – Outras atividades postas e de courier. O número de identificação
de pessoa coletiva é o 510838103.

Área geográfica
A União das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira é uma freguesia
portuguesa do concelho de Leiria com
50,91 km² de área e 5182 habitantes
(resultado provisório Censos 2021) e
com densidade populacional de 109,3
hab/km². Desta Freguesia fazem parte
26 lugares: Aroeira, Cabeço, Carreira,
Lagoa do Linho, Casinos, Braçal,
Brenha,

Bregieira,

Casal

Novo,

Cavadas, Fonte Cova, Graveto, Grou,
Lage,

Lavegadas,

Lezíria,

Matos,

Montijos, Morganiças, Paço, Paúl,
Pinheiro, Porto Longo, Ribeira da
Bajouca, Santo Aleixo e Sismaria.
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Análise dos Mapas de Execução Orçamental
Despesa
Euros

Dotações
Corrigidas

Agrupamentos
01-Despesas com o pessoal
02-Aquisição de bens e serviços
03-Juros e outros encargos
04-Transferências correntes
05-Subsídios
06-Outras despesas correntes
07-Aquisição de bens de capital
08-Transferências de capital
09-Activos financeiros
10-Passivos financeiros
11-Outras despesas de capital
Totais

Valores Relativos

Dotações
Despesas pagas
Corrigidas

234.110,00 €
224.529,40 €
10,00 €
35.410,00 €
- €
3.410,00 €
343.977,92 €
- €
- €
- €
- €
841.447,32 €

228.845,57 €
198.784,03 €
- €
30.343,11 €
- €
1.500,66 €
246.449,56 €
- €
- €
- €
- €
705.922,93 €

27,82%
26,68%
0,00%
4,21%
----------0,41%
40,88%
----------------------------------------100,00%

Despesas
Pagas
32,42%
28,16%
0,00%
4,30%
---------0,21%
34,91%
------------------------------------100,00%

Grau de
Execução
97,75%
88,53%
0,00%
85,69%
--------44,01%
71,65%
--------------------------------83,89%

Tabela 1 Resumo do Mapa de Execução Orçamental da Despesa

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos, a União das Freguesias
de Monte Redondo e Carreira não realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas
que havia previsto. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado, o agrupamento de
despesas com um maior grau de execução orçamental é o “01-Despesas com o pessoal” com
um grau de execução de 97,75%.

O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “07-Aquisição de bens de capital”,
representando 34,91% das despesas realizadas até 31 de dezembro do ano de 2021. Analisando
o gráfico 1, o agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” apresenta-se com um peso de 49,81%
das despesas correntes realizadas.

Nos restantes agrupamentos de despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa
43,26% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento “04 – Transferências correntes”
representa 6,60% das despesas correntes realizadas.
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Análise às Despesas Correntes
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Gráfico 1 - Análise às Despesas Correntes

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital” apresenta-se
com um peso de 71,65% da despesa de capital realizada relativamente à prevista.

Análise das Despesas de Capital
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Gráfico 2 - Análise às Despesas de Capital

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira previu para o ano de 2021 um orçamento
corrigido de despesa de 841.447,32€, dos quais realizou 705.922,93€. Na análise ao grau de
execução orçamental é possível verificar que a União das Freguesias de Monte Redondo e
Carreira atingiu um volume de despesa de 83,89% do total das despesas previstas. No que diz
respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 0,00% e 97,75%.
Os pagamentos representam cerca de 83,89% das despesas previstas para o período em análise,
existindo 86.603,95€ de faturas por pagar no final de 31 de dezembro de 2021.
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No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos
da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível facilmente constatar que o
agrupamento em que a autarquia teve mais despesa foi o “07-Aquisição de bens de capital”.

Despesas Pagas
35%
33%

28%
4%
01-Despesas com o pessoal
03-Juros e outros encargos
05-Subsídios
07-Aquisição de bens de capital
09-Activos financeiros
11-Outras despesas de capital

02-Aquisição de bens e serviços
04-Transferências correntes
06-Outras despesas correntes
08-Transferências de capital
10-Passivos financeiros

Gráfico 3 - Análise às Despesas Pagas

Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu
um orçamento de despesa corrente para o ano de 2021 de 497.469,40€, dos quais executou
459.473,37€ traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de
92,36%.
Despesa Corrente Prevista
Despesa Corrente Executada
Diferença
Grau de Execução Orçamental

497.469,40 €
459.473,37 €
37.996,03 €
92,36%

a
b
a-b
b/a

Tabela 2 - Análise à Despesa Corrente

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 343.977,92€, dos quais
se investiram 246.449,56€, o que se traduz num grau de execução das despesas de capital de
71,65%.
Despesa Capital Prevista
Despesa Capital Executada
Diferença
Grau de Execução Orçamental

343.977,92 €
246.449,56 €
97.528,36 €
71,65%

a
b
a-b
b/a

Tabela 3 - Análise à Despesa de Capital
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Na totalidade, a União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira dotou a despesa para o ano
de 2021 um total de 841.447,32€ dos quais executou 705.922,93€, traduzindo-se assim num
grau total de execução orçamental das despesas de 83,89%.
Total Despesa Prevista
Total Despesa Executada
Diferença
Grau de Execução Orçamental

841.447,32 €
705.922,93 €
135.524,39 €
83,89%

a
b
a-b
b/a

Tabela 4 - Análise à Despesa Total

Através do gráfico 4 verifica-se uma vez mais que o agrupamento “07-Aquisição de bens de
capital” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes.
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Gráfico 4 - Análise às Dotações Corrigidas face as Despesas Pagas

Receita
No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a
União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira não arrecadou receita em todos os capítulos
que havia previsto no início do ano. O capítulo “06-Transferências Correntes” foi aquele em que
a autarquia arrecadou a quantia mais elevada, quantia essa justificada pela inclusão neste
capítulo das transferências do Município.

O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 100,00%, sendo este valor associado ao
capítulo “16-Saldo da Gerência Anterior”.
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Euros

Previsões
Corrigidas

Capítulos
01-Impostos directos
02-Impostos indirectos

19.500,00 €
€
03-“Não aplicável às autarquias locais”
€
04-Taxas, multas e outras penalidades
18.775,00 €
05-Rendimentos da propriedade
25,00 €
06-Transferências correntes
302.809,66 €
07-Venda de bens e serviços correntes 122.210,00 €
08-Outras receitas correntes
2.500,00 €
09-Venda de bens de investimento
625,00 €
10-Transferências de Capital
330.302,92 €
11-Activos Financeiros
€
12-Passivos Financeiros
€
13-Outras Receitas de Capital
€
14-“Não aplicável às autarquias locais”
€
15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos
1.150,00 €
16-Saldo da Gerência Anterior
43.549,74 €
Totais
841.447,32 €

Valores Relativos

Receita Cob.
Líquida

Previsões Receita Cob.
Líquida
Corrigidas

19.463,34 €
€
€
17.074,25 €
€
296.866,53 €
103.281,43 €
2.435,75 €
500,00 €
243.928,70 €
€
€
€
€
1.122,00 €
43.549,74 €
728.221,74 €

2,32%
------------------2,23%
0,00%
35,99%
14,52%
0,30%
0,07%
39,25%
------------------------------------0,14%
5,18%
100,00%

Grau de
Execução

2,67%
------------------2,34%
0,00%
40,77%
14,18%
0,33%
0,07%
33,50%
------------------------------------0,15%
5,98%
100,00%

99,81%
------------------90,94%
0,00%
98,04%
84,51%
97,43%
80,00%
73,85%
------------------------------------97,57%
100,00%
86,54%

Tabela 5 - Resumo da Execução Orçamental da Receita

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo “06 – Transferências correntes”
representa um peso de 40,77% no total das receitas arrecadadas e o capítulo “10 –
Transferências de capital” representa 33,50% das receitas arrecadadas. Podemos concluir então
que o somatório das transferências representa 74,26% do total das receitas arrecadadas.

Peso das Receitas Próprias
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Gráfico 5 - Análise às receitas próprias

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira previu arrecadar um montante de
841.447,32 € dos quais arrecadou 728.221,74€ que se distribuem principalmente pelos capítulos
acima mencionados. O grau total de execução orçamental das receitas situa-se nos 86,54%.
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Do total de receitas arrecadadas acima indicado 187.426,51€ corresponde a receitas próprias,
ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 25,74%. A
União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira evidencia cerca de 74,26% de dependência
de receitas provenientes de transferências, o que vai de encontro à tendência da generalidade
das freguesias.

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira está relativamente dependente de receitas
provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Regional, como
podemos analisar através da tabela seguinte.
Total Receita Arrecadada
Total Receitas Próprias
Peso das Receitas Próprias

728.221,74 € a
187.426,51 € b
25,74% b/a

Tabela 6 - Receitas próprias

No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadas. Assim sendo, uma vez
mais se constata que o capítulo “06-Transferências Correntes” foi aquele em que a autarquia
arrecadou maior volume de receitas.

Receitas Cobradas Líquidas
3%

2%

41%

0%
14%

01-Impostos directos
03-“Não aplicável às autarquias locais”
05-Rendimentos da propriedade
07-Venda de bens e serviços correntes
09-Venda de bens de investimento
11-Activos Financeiros
13-Outras Receitas de Capital
15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos

02-Impostos indirectos
04-Taxas, multas e outras penalidades
06-Transferências correntes
08-Outras receitas correntes
10-Transferências de Capital
12-Passivos Financeiros
14-“Não aplicável às autarquias locais”
16-Saldo da Gerência Anterior

Gráfico 6 - Receitas Cobradas Líquidas

Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no
valor de 465.819,66€, tendo sido arrecadados 439.121,30€, que se traduz num grau de execução
orçamental das receitas correntes de 94,27%.
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Receita Corrente Prevista
Receita Corrente Arrecadada
Diferença
Grau de Execução Orçamental

465.819,66 €
439.121,30 €
26.698,36 €
94,27%

a
b
a-b
b/a

Tabela 7 - Análise à Receita Corrente

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar
332.077,92€, tendo sido arrecadadas 245.550,70€, o que se traduz num grau de execução
orçamental das receitas de capital de 73,94%.
Receita Capital Prevista
Receita Capital Arrecadada
Diferença
Grau de Execução Orçamental

332.077,92 €
245.550,70 €
86.527,22 €
73,94%

a
b
a-b
b/a

Tabela 8 - Análise às Receitas de Capital

Assim, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de
797.897,58€, dos quais foram arrecadados 728.221,74 €, o que se traduz num grau de execução
orçamental de 86,54%.

Receita Prevista Total com SGA
Total Receita Arrecadada
Diferença
Grau de Execução Orçamental

841.447,32 €
728.221,74 €
113.225,58 €
86,54%

a
b
a-b
b/a

Tabela 9 - Análise à receita com o Saldo da Gerência Anterior

Neste gráfico seguinte constata-se que o capítulo “06-Transferências Correntes” foi aquele em
que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.
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Gráfico 7 - Análise às Previsões Corrigidas face à Receita Cobrada Líquida

Na análise aos mapas de execução orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a União das
Freguesias de Monte Redondo e Carreira obteve uma execução orçamental onde as despesas
executadas são superiores às receitas arrecadadas, utilizando na execução da despesa o saldo
da gerência anterior. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 43.549,74€ e o
saldo para a gerência seguinte (execução orçamental) é de 22.298,81€, o que se traduz numa
diminuição de 21.250,93€ para o ano de 2022.

Receitas
S.G. Anterior

Despesas

43.549,74 €

-

Correntes

439.121,30 € <

459.473,37 €

Capital

245.550,70 € <

246.449,56 €

S.G. Seguinte
Total

-

22.298,81 €

728.221,74 €

728.221,74 €

Tabela 10 - Operações Orçamentais

Relação Receitas/Despesas
705.922,93 €

Despesas Pagas

728.221,74 €

Receitas Arrecadadas

Gráfico 8 - Relação das Receitas Cobradas e das Despesas Pagas
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Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos
Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos constata-se que o total de
investimentos previstos foi de 343.977,92€ e foram realizados 246.449,56€.

Análise dos investimentos do ano orçamental de 2021
Número do
Projeto/Ação
2017/13
2019/1
2019/2
2019/21
2019/3
2019/4
2019/5
2019/6
2019/7
2020/2
2020/3
2019/11
2019/13
2019/15
2019/8
2020/4
2019/16
2019/12
2019/17
2019/18
2019/19
2021/1
2019/20
2019/10
2019/9
2020/1

Previsto para o ano
de 2021
6.718,00 €
500,00 €
5.500,00 €
25,00 €
4.300,00 €
50,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
33.541,77 €
51.000,00 €
2.500,00 €
1.000,00 €
33.000,00 €
12.500,00 €
3.500,00 €
20.000,00 €
55.000,00 €
34.500,00 €
500,00 €
9.500,00 €
3.000,00 €
30.163,81 €
16.525,00 €
1.500,00 €
9.654,34 €
4.500,00 €

Totais

343.977,92 €

Realizado no período
em análise
6.717,48 €
- €
5.255,20 €
- €
4.206,12 €
- €
798,26 €
- €
6.928,46 €
50.340,46 €
1.539,18 €
202,95 €
10.137,11 €
12.329,92 €
2.160,28 €
19.875,01 €
53.864,64 €
31.720,50 €
0,00 €
8.686,06 €
2.693,34 €
0,00 €
15.224,00 €
965,15 €
8.729,14 €
4.076,30 €
246.449,56 €

Grau de
execução
99,99%
0,00%
95,55%
0,00%
97,82%
0,00%
39,91%
0,00%
20,66%
98,71%
61,57%
20,30%
30,72%
98,64%
61,72%
99,38%
97,94%
91,94%
0,00%
91,43%
89,78%
0,00%
92,13%
64,34%
90,42%
90,58%
71,64%

Tabela 11 - Resumo da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

O grau de execução dos projetos/ações varia entre 0,00% e 99,99€.

O projeto de maior montante realizado foi o nº. “2019/16 – Requalificação do Largo 30 de
Junho” com um investimento realizado de 53.864,64€, representando 21,86% do total dos
investimentos realizados.
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Análise ao investimento total
343.977,92 €

246.449,56 €

INVESTIMENTOS
Previsto

Realizado

Gráfico 9 – Comparação dos Investimentos Previstos face aos Realizados na totalidade dos investimentos

Nota conclusiva
A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira apresentou no ano económico de 2021
uma execução orçamental de receita e despesa de 86,54% e 83,89%, respetivamente. A
Execução do Plano Plurianual de Investimentos - PPI firmou-se este ano numa execução de
71,64%. Estes valores revelam uma gestão com execução orçamental boa, com execução da
receita e despesa acima dos 80%.

Segundo a alínea a) do artigo 3.º da Lei nº 8/2012 de 21 de Fevereiro, a assunção dos
compromissos ocorre aquando da emissão de uma ação formal pela entidade, como por
exemplo uma ordem de compra (requisições externas). Este procedimento está a ser aplicado
para cumprimento da Lei dos compromissos e dos Pagamentos em atraso.

A dívida a terceiros firmou-se a 31 de dezembro em 86.603,95 € e está devidamente refletida
no mapa de dívidas a terceiros e na execução orçamental de despesa em compromissos por
pagar. De referir que todas as faturas em dívida a 31 de dezembro não ultrapassam 90 dias do
seu vencimento, cumprindo-se, assim, a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

A situação financeira da Freguesia é estável, apesar da diminuição do saldo para a gerência
seguinte face ao ano anterior, já explicada anteriormente, este está dentro dos valores habituais
na autarquia em apreço.
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Síntese das atividades desenvolvidas no âmbito do contexto
pandémico: Monte Redondo e Carreira Fica em Casa
Medidas Sociais
Linha de Apoio ao Idoso: Este programa foi criado com o intuito
de prestar serviços básicos imprescindíveis à população mais
envelhecida da Freguesia, e/ou portadora de doença crónica
durante os períodos de confinamento.
Isenção de taxas e apoios concedidos pela Autarquia: Durante
o estado de emergência e confinamento obrigatório a Junta de
Freguesia deliberou a Isenção de taxas para o pedido de
documentos à Autarquia através de meios digitais e um Apoio
extraordinário às Associações através da cobertura de 50% das
suas despesas referentes a luz e água durante o estado de emergência;
Reforço da linha telefónica da Unidade de Saúde e Cuidados Personalizados Norte: A fim de
assegurar o bom funcionamento telefónico da Unidade de Saúde e Cuidados Personalizados
Norte a União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira manteve a linha telefónica do
serviço através de um contrato de adesão a serviços de comunicações eletrónicas em rede fixa
de uma Linha Pro da MEO, permitindo a realização de várias chamadas em simultâneo, bem
como a disponibilização de um telemóvel para apoio aos serviços administrativos.
Programa recados na Freguesia: Esta iniciativa pretendeu dar apoio ao comércio e restauração
local. Este programa permitiu ao comércio e restauração sediados na Freguesia a possibilidade
de requisição de apoio à Autarquia para entregas dentro da sua área geográfica.
Vacinação da população das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, Bajouca e Carreira:
Colaboração com a Unidade de Saúde de Cuidados Personalizados Norte na preparação e
desinfeção do espaço do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa para a vacinação da população. Além
disso, a Junta de Freguesia acompanhou a administração da primeira dose da vacina contra a
COVID 19 nos Lares da Carreira.
Centro de Testagem COVID 19 em Monte Redondo: Abertura do Centro de Testagem COVID 19
no Mercado da Vila, em Monte Redondo, numa parceria com a Farmácia Sol.
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Religião, Cultura e Desporto
Cemitérios: A Junta de Freguesia assegurou a limpeza das campas dos cemitérios no período de
confinamento, mantendo os espaços públicos e particulares do
cemitério limpos.
Promoção do Jiga Joga Sénior: O Jiga Joga Sénior tem como
principal objetivo a promoção da atividade física junto dos mais
velhos, através da realização semanal de sessões gratuitas. Nestas
sessões, guiadas por uma técnica, são realizados exercícios
simples de estimulação motora e tendo em consideração a
suspensão das aulas presenciais, a atividade foi promovida online.

Educação
Correio Escolar: A iniciativa “Correio Escolar” foi criada a pensar numa solução para colmatar
algumas dificuldades dos estudantes residentes na nossa Freguesia, nomeadamente na
realização dos seus trabalhos. Perante a necessidade de impressão de materiais necessários ao
estudo, e em cooperação com as escolas sediadas na Freguesia, os alunos, residentes na área
geográfica de Monte Redondo e Carreira, puderam pedir aos seus professores que enviassem
para a Junta de Freguesia semanalmente os materiais necessários a imprimir, a fim de estes
serem impressos pela Autarquia e posteriormente entregues em casa dos alunos.
Empréstimo de Tablets e acessos à internet: Com o intuito de criar mais uma medida não só de
apoio social, mas também escolar, a Junta de Freguesia de Monte Redondo e Carreira
disponibilizou 17 tablets e 6 pontos de acesso a internet móvel
para que alguns alunos residentes na Freguesia, e de diversos
graus de ensino, pudessem ter acesso às suas aulas através dos
aparelhos fornecidos a título de empréstimo durante o
confinamento.
Doar para Estudar: A Junta de Freguesia realizou uma recolha
de equipamento informático que ainda funcionasse para se
preparar e entregar às direções do Agrupamento de Escolas
Rainha Santa Isabel e do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa para
a alunos que necessitassem.
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Concurso de máscaras para crianças e jovens: Realização do concurso
de máscaras para crianças e jovens dos 3 aos 17 anos residentes e/ou
que frequentem os Estabelecimentos de Ensino da Freguesia.
Iniciativa Esco(lar): Colaboração com o CLDS 4G – sentir o Território no
projeto de apoio para jovens dos 12 aos 18 anos, com vista a apoio
psicossocial e apoio psicopedagógico.

Segurança e Higiene
Espaços Públicos dotados de equipamento de desinfeção das mãos: Feira, Mercado, Parques
Infantis e junto às caixas ATM.
Higienização dos Espaços Públicos: Como forma de combate à propagação do Covid-19 a
Freguesia de Monte Redondo e Carreira elaborou desinfeções de espaços públicos,
principalmente em locais mais frequentados, designadamente junto a supermercados e outros
estabelecimentos essenciais em funcionamento, locais públicos de passagem frequente, entre
outros. Esta desinfeção foi realizada recorrendo a uma solução à base de hipoclorito de sódio
(lixívia).
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Síntese da atividade desenvolvida em 2021
A Junta de Freguesia procurou no ano de 2021 gerir de forma integrada os meios financeiros,
materiais e humanos que teve à sua disposição. Apesar das fortes limitações em termos de
competências e de recursos técnicos, financeiros e do novo desafio que se revelou a situação
pandémica vivida, foi prioridade deste Executivo contribuir para o melhoramento e crescimento
da Freguesia, nas diversas áreas de intervenção, privilegiando o contacto direto com toda a
população, dentro dos meios possíveis atualmente, de forma a aprofundar o relacionamento e
o conhecimento real dos problemas da Freguesia.
O ano 2021 continuou marcado pela pandemia Covid-19 que mudou radicalmente a vida de
todos os cidadãos. Neste contexto ressaltamos as atividades desenvolvidas durante o contexto
pandémico que pretenderam não só colocar em prática o Plano de Contingência COVID-19 da
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, mas também assumir
um papel ativo na proteção, quer física, quer social, da população desta Freguesia.
No âmbito da Educação destacamos a Remodelação das Instalações Sanitárias da EB1 da
Carreira e a Instalação de uma nova central telefónica no Centro Escolar de Monte Redondo no
âmbito do Contrato Interadministrativo estabelecido com o Município de Leiria.
O exercício de 2021 ficou igualmente marcado pela Requalificação do Largo dos Combatentes
da Grande Guerra, em Monte Redondo e do Largo 30 de Junho, na Carreira. Também
salientamos o avanço dos trabalhos da Construção da Rede de Drenagem de Águas Residuais
Domésticas dos Lugares de Monte Redondo (parte), Santo Aleixo, Paço, Ribeira da Bajouca,
Lezíria, Montijos, Matos, Lavegadas (parte) e Reabilitação da Rede de Distribuição de Água do
Reservatório de Monte Redondo (zona alta).
O exercício de 2021 ficou, igualmente, marcado pela valorização do Património, nomeadamente
com a Requalificação da Fonte e Lavadouro da Carreira, a regularização do terreno do Parque
de Lazer Dona Marquinhas e a Requalificação do Parque Infantil de Fonte Cova.
Tendo em consideração que as Associações da nossa Freguesia são uma fonte de dinamismo
para toda a população e que presentemente veem a sua situação agravada devido ao contexto
pandémico, o Executivo tem apoiado incondicionalmente, dentro do que lhe é possível, nas mais
variadas necessidades. A Junta de Freguesia atribuiu um total de 30.343,11€ de apoios
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financeiros, além do apoio mensal em produtos de limpeza à 5ª Companhia dos Bombeiros
Voluntários de Leiria, ao pagamento de luz e água das Associações sedeadas na delegação da
Carreira.

Ação social e Serviço Público
No âmbito da Ação Social, o Executivo tem analisado as várias necessidades e problemas da
população e trabalhado em conjunto com várias instituições no sentido de encontrar as soluções
necessárias. No entanto, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, esta Autarquia tem
desenvolvido iniciativas e cooperado com as diversas entidades responsáveis, nomeadamente
Segurança Social, Câmara Municipal de Leiria, Comissão Social Interfreguesias e Serviços de
Reinserção Social e ainda com o projeto CLDS4G – Sentir o Território para desenvolvimento de
uma estratégia de apoio social à população da zona norte do Concelho de Leiria, nomeadamente
para os cidadãos das Freguesias da Bajouca, Coimbrão, Monte Real e Carvide e Monte Redondo
e Carreira.
Foi prioridade do Executivo desenvolver um vasto conjunto de atividades nomeadamente:


Manteve-se o atendimento de população com dificuldades financeiras e reencaminhouse cada caso para diversas entidades como Segurança Social, Gabinete de Ação Social do
Município de Leiria;



Continuidade do programa de Ginástica Sénior dirigida à população maior de 55 anos
quer em Monte Redondo, quer na Carreira com o projeto "Jiga Joga Sénior". A atividade
foi realizada através da plataforma online facebook no confinamento;



Ações de formação cofinanciadas dirigidas à população desempregada realizadas pela
Soprofor e E-form@tic;



Comunicações assíduas com o projeto CLDS4G NORTE – Sentir o Território para
desenvolvimento de uma estratégia de apoio social à população da zona norte do
Concelho de Leiria, nomeadamente para os cidadãos das Freguesias da Bajouca,
Coimbrão, Monte Real e Carvide e Monte Redondo e Carreira;



Colaboração em situações sinalizadas pela Conferência São Vicente Paulo quer no âmbito
geral, quer ao nível da Linha de Apoio ao Cidadão criada no âmbito da pandemia de
COVID-19;



Reativação da Linha de Apoio ao Idoso;



Organização do Programa “Recados na Freguesia” para apoio ao Comércio Local;
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Continuação da Feira dos 29 e cumprimento do Plano de Contingência, de acordo com
as recomendações da DGS, tendo sido realizadas alterações ao mesmo permitindo
melhorar o acesso a este local;



Análise bacteriológica e química das águas dos fontanários da Freguesia;



Reativação da Linha de Apoio ao Idoso;



Organização e acompanhamento dos Censos 2021;



Participação na caminhada solidária a favor dos Bombeiros Voluntários de Leiria – 5ª
Companhia de Monte Redondo;



Participação na homenagem ao Padre Marco Brites, no Largo D. Maria Emília Gomes, nas
Lavegadas;



Participação e acompanhamento na visita à Freguesia do Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Leiria e do Senhor Vereador das Obras Municipais;



Participação da Presidente da Junta, como oradora, no I Encontro das Juntas de Freguesia
do Futuro, organizado pela Wiremaze;



Homenagem aos Combatentes da Grande Guerra com a colocação de uma coroa de
flores;



Colaboração com o CLDS 4G – Sentir o Território com o Gabinete de Apoio Psicossocial e
o Gabinete de Apoio à Cidadania;



Dia Aberto com o Vereador das Obras Particulares da Câmara Municipal de Leiria;



Comemoração do Dia do Bolinho com os utentes do Centro Social
Nossa Senhora da Piedade, Casa de Repouso da Carreira e Lar de
Idosos Residencial da Carreira;



Comemoração do Natal com os utentes do Centro de Dia e Lares
da Freguesia;



Comunicação à Câmara Municipal de Leiria de 53 famílias com
maior vulnerabilidade (dados recolhidos junto da Conferência São
Vicente Paulo e das direções dos estabelecimentos
escolares da Freguesia), no âmbito da ação desta
autarquia para distribuição de um cabaz de Natal.



Planeamento e realização do Natal Sénior que levou a
592 cidadãos maiores de 65 anos, residentes em 367
habitações de todos os lugares da Freguesia, uma
pequena lembrança da Junta de Freguesia (um cabaz
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com bens alimentares típicos desta época e um íman com a imagem de Natal da Junta
de Freguesia deste ano). Esta ação contou com a participação de 34 voluntários.

Educação
A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, como entidade
executora das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) e Componente de Apoio à
Família (CAF), continua a prestar este serviço à comunidade escolar, sendo que as AAAF
destinam-se às crianças inscritas no pré-escolar e as CAF às que frequentam o 1º ciclo do ensino
básico, representando um complemento da componente curricular bem como das Atividades
de Enriquecimento Curricular (AEC) e das interrupções letivas, no sentido da prossecução da
Escola a Tempo Inteiro. Este projetos são usufruídos por um total de 86 crianças.
Neste contexto, salientamos o programa Férias Divertidas que decorre nas férias de verão e a
realização de atividades nas Interrupções Letivas e que incidem em atividades de vertente
cultural, artística, social, desportiva e pedagógica.
No âmbito da educação destacam-se ainda as seguintes atividades:


A Junta de Freguesia participou em reuniões e acompanhou os problemas existentes, no
âmbito do funcionamento do Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel, integrando
as necessidades impostas pelo momento de dificuldade no âmbito da pandemia que
assolou o nosso país;



Manteve-se o funcionamento regular das Atividades Animação e Apoio à Família do PréEscolar (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), com um número de recursos
superior para fazer face às regras emanadas pela Direção Geral da Saúde no âmbito do
combate à COVID-19;



Acompanhamento dos pedidos de intervenção da parte dos professores e
coordenadores das Escolas da Freguesia nos estabelecimentos de ensino através da
plataforma SIGA e consequente reparação no Centro Escolar de Monte Redondo e EB1
da Carreira;



Manteve-se o regular fornecimento de material de limpeza e expediente em todos os
Estabelecimentos de Ensino da Freguesia, considerando uma desinfeção importante nos
espaços da AAAF E CAF, acrescentando todos os produtos necessários para cumprir
orientações da DGS para desinfeção dos espaços escolares;
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Coordenação e execução dos almoços nos Jardins de Infância e 1º Ciclo do ensino básico
no âmbito do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a Câmara
Municipal de Leiria;



Envio regular da documentação para a Divisão de Educação da Câmara Municipal de
Leiria e elaboração dos mapas de pagamento dos encarregados de educação;



Colaboração com os encarregados de educação na desmarcação de almoços na
plataforma SIGA;



Realização do Programa “Férias Divertidas” com o apoio do Município de Leiria, de
acordo com todas as recomendações da DGS;



Colaboração com o CLDS 4G – Sentir o território no projeto “A nossa Rua a Brincar”;



Participação na Assembleia de Jovens Deputados;



Preparação dos procedimentos tendo em consideração a descentralização de
competências, nomeadamente quanto à manutenção e pequenas reparações nas
escolas;



Acompanhamento da implementação do Plano de Contingência COVID-19 de cada uma
das escolas do Pré-escolar e 1º Ciclo da Freguesia;



Realização de atividades nas Interrupções Letivas, de acordo com todas as
recomendações da DGS.



Colaboração com o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa na organização de uma sessão de
informação sobre o Ensino Profissional;



Colaboração com o transporte das crianças do Centro Escolar para a Assembleia dos
Pequenos Deputados;



Participação na Assembleia dos Pequenos Deputados;



Colaboração na comemoração do Dia da Criança realizada no Motor Clube;
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Colaboração com o Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel com a intervenção
sobre temas como Órgãos Autárquicos, Eleições Autárquicas e Orçamento Participativo
Municipal junto dos alunos de 9º ano da Escola Básica e Secundária Rainha Santa Isabel;



Organização do Concurso de Máscaras para alunos dos estabelecimentos escolares da
Freguesia;



Comemoração do Dia dos Avós com o intuito de promover a relação intergeracional,
incluindo a visita das crianças aos Lares da Freguesia;



Remodelação das Instalações Sanitárias da EB1 da Carreira;



Instalação de uma nova central telefónica no Centro Escolar de Monte Redondo;



Participação na cerimónia de tomada de posse da Diretora do Agrupamento de Escolas
Rainha Santa Isabel;



Comemoração do dia do Bolinho nos estabelecimentos de ensino pré-escolar e 1º ciclo
da Freguesia;



Participação e colaboração com o Colégio Dr. Luís Pereira da Costa no Dia do Diploma;



Participação nas reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Rainha Santa
Isabel;



Participação no Conselho Consultivo do Ensino Profissional do Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa.



Promoção da atividade “Eco Presépios” em parceria com as Escolas da Freguesia e o
Supermercado Coviran Plus.



Organização e realização da Festa de Natal para as Crianças dos estabelecimentos de
ensino pré-escolar e 1º ciclo da Freguesia.

Mobilidade, transportes e proteção civil
Destacamos a colaboração com o CLDS 4G – Sentir o Território e com as Freguesias do Norte do
Concelho na ação explicativa sobre o Programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, através do
qual se poderão constituir Unidades Locais de Proteção Civil e participação na simulação de um
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incêndio florestal organizado pelo CLDS 4G – Sentir o Território numa ação explicativa do
Departamento Municipal de Proteção Civil e da 5ª Companhia dos Bombeiros Voluntários de
Leiria.
Ao longo do ano de 2021 foram realizados esforços conjuntos com a Câmara Municipal no
intuito de melhorar a mobilidade na Freguesia. Foram colocados sinais verticais e horizontais
em diversas ruas da Freguesia e identificadas questões ao nível desta problemática em parceria
com o Serviço de Mobilidade e Trânsito do Município de Leiria. Foram realizados os normais
levantamentos sobre sinalização deficientemente colocada ou destruída, problemas de
iluminação pública, veículos abandonados, sarjetas entupidas, bocas-de-incêndio avariadas,
anomalias nas redes públicas da distribuição de água.
Nesta temática também existiu a colaboração com a Comissão Municipal de Toponímia sobre
pedidos de esclarecimento relativos a diversos arruamentos da Freguesia.

Manutenção das vias, espaços verdes, espaços públicos e património
Destacamos, em 2021, a Requalificação do Largo Combatentes da Grande Guerra, em Monte
Redondo e a Requalificação do Largo 30 de Junho, na Carreira.

Ao longo do ano 2021 foram intervencionadas, permanentemente, diversos arruamentos na
Freguesia a nível da limpeza e manutenção com a colocação de massa asfáltica e tout-venant.
Ainda no que respeita aos arruamentos salientamos as várias intervenções na construção de
coletores de águas pluviais. De referir a pavimentação, pela Junta de Freguesia e pelo Município
de Leiria, de diversos arruamentos nos lugares da Freguesia.
Ao longo deste ano acompanhamos o desenvolvimento das obras de saneamento básico dos
lugares da Sismaria e da Carreira que permitiram igualmente a requalificação de diversos
arruamentos nas respetivas localidades, bem como acompanhamos a Construção da Rede de
Drenagem de Águas Residuais Domésticas dos Lugares de Monte Redondo (parte), Santo Aleixo,

25

Paço, Ribeira da Bajouca, Lezíria, Montijos, Matos, Lavegadas (parte) e Reabilitação da Rede de
Distribuição de Água do Reservatório de Monte Redondo (zona alta).
Para além das intervenções permanentes nos cemitérios, nos parques de merendas e
lavadouros da Freguesia, referimos a colocação de numeração nas campas do cemitério de
Monte Redondo, o início de construção de área ajardinada no Cemitério da Sismaria e a
Requalificação da Fonte e Lavadouro, na Carreira.
Além disso, acompanhámos a obra de reparação do Coletor da Aroeira e o início da obra de
Requalificação das Salinas da Junqueira.
Ao longo de 2021, a Junta de Freguesia atribuiu vários metros quadrados de pavê para a
construção de passeios na Freguesia. De salientar a colaboração dos cidadãos no sentido de
melhorar a segurança na circulação de peões nos diversos arruamentos da Freguesia. Neste
contexto, referir a construção de vários muros na mesma.
Este ano fica marcado ainda pelas obras de requalificação na ex-Escola Básica da Sismaria e na
ex-Escola Básica de Fonte Cova, bem como a Requalificação do Parque Infantil de Fonte Cova.
Salientamos, ainda, a realização da terraplanagem e desmatação do terreno propriedade da
Junta de Freguesia junto ao Complexo Dona Marquinhas do Motor Clube e a colaboração na
desmatação das margens das ribeiras da Carreira para a execução da “Rota da Ribeira das
Carpalhosas”.

Cultura, desporto e associativismo
O ano de 2021 foi um ano atípico devido à atual conjuntura vivida. A pandemia Covid-19 trouxenos uma realidade desafiante e que nos forçou a adaptar o nosso dia-a-dia. Com as restrições
impostas algumas das áreas mais afetadas foram, sem dúvida, a cultura, o desporto e atividade
associativa.
Neste pelouro importa salientar a edição e publicação mensal do jornal “Notícias de Monte
Redondo e Carreira”, que se traduz num suporte de comunicação de excelência com a
população, sendo apenas possível devido à colaboração de voluntários particulares e coletivos,
que mensalmente produzem conteúdos de interesse para os cidadãos. No âmbito da promoção
das diversas atividades e de informação relevante importa referir a atualização do website da
Freguesia, bem como a utilização das redes sociais, nomeadamente Facebook.
Apesar da impossibilidade de realização da grande maioria dos eventos habituais na Freguesia,
fossem eles organizados pela Autarquia ou pelas Associações, destacamos algumas atividades
como:
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Reunião com Associações e Instituições da Freguesia para organização da segunda
edição do Festival de Teatro Comunitário na nossa Freguesia realizado pelo Leirena
Teatro – Companhia de Teatro de Leiria – Festival Novos Ventos 2021;



Colaboração com o Município de Leiria na divulgação do projeto “Freguesias em
Movimento”;



Reunião com Vereadora Ana Valentim e o Grupo Desportivo do Casal Novo com vista à
construção de um Parque Infantil;



Colaboração na realização da Feira do Livro e declamação de
poesia de Francisco Rodrigues Lobo;



Participação no 37º aniversário da Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Leiria;



Organização do “Dia do Brincar” na Freguesia em conjunto com o
projeto Jiga Joga – Psicomotricidade;



Realização de diversas reuniões entre o CLDS4G – Sentir o
Território com vista à promoção de um roteiro de experiências e da criação da marca
“Norte de Leiria”, que tem como objetivo a promoção turística das freguesias de
Bajouca, Coimbrão, Monte Real e Carvide e Monte Redondo e Carreira;



Participação na inauguração da exposição de “Andores, ofertas e fogaças” no
Agromuseu Municipal Dona Julinha na Ortigosa, que contou com a participação dos
Ranchos da Freguesia;



Participação na inauguração da exposição “Casa Comum” no Banco das Artes Galeia em
Leiria;



Realização do Festival de Teatro Comunitário na nossa Freguesia realizado pelo Leirena
Teatro – Companhia de Teatro de Leiria – Festival Novos Ventos 2021;
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Participação no Festival da Sardinha da Praia do Pedrógão;



Participação no “Pátio do Convívio” e “Envelhecimento: Boas Práticas de Intervenção”
promovido pelo CLDS 4G – Sentir o território, no âmbito do Dia Internacional do Idoso.



Colaboração na realização de um rastreio e atividades no âmbito do Dia Mundial da
Diabetes;



Participação no aniversário do Rancho Folclórico “Rosas do Liz” da Carreira;



Participação no aniversário da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade;



Participação no Concerto de Verão da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade, atividade
promovida do Município de Leiria no Jardim da Almuinha Grande;



Participação na semana cultural da ACRDC Sismaria;



Participação no hastear da bandeira azul e praia acessível 2021 na Praia do Pedrógão;



Participação no evento de lançamento da marca “Norte de Leiria”.



Participação no Festival de Sopas e Castanhas da Filarmónica Nossa Senhora da Piedade;



Participação e apoio nas provas de Atletismo realizada na Rua Professora Luzia Pedrosa
Rolo, promovidas pela ADAL e pela Associação da Sismaria;



Participação na inauguração do Parque Infantil do Grupo Desportivo e Recreativo do
Casal Novo;



Participação no Mercado de Natal do Grupo Desportivo Carreirense.

Serviços administrativos
A Secretaria da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira tem
um papel fundamental na relação com a população, dispondo de colaboradores que têm
demonstrado um empenho relevante na procura de respostas e soluções imediatas aquando da
procura na nossa instituição.
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Ao longo do ano de 2021 a Secretaria registou 483 provas de vida, 76 atestados de residência,
154 declarações diversas, 3251 ofícios expedidos, 5677 ofícios rececionados. Registou, ainda,
cerca de 3622 atendimentos que incluem os dados referidos anteriormente e prestação de
informação diversa à população.

A União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira registou 70 funerais, sendo 62 de pessoas
maiores de 65 anos. Relativamente à abertura de covais foi no primeiro trimestre que se registou
um valor mais elevado.

Funerais
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O executivo da Junta de Freguesia de Monte Redondo e Carreira atendeu 302 cidadãos no
atendimento e no terreno para resolução de questões pedidas diretamente pela população.
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CTT – Posto de Correios de Monte Redondo
Em 2021, a Junta de Freguesia manteve o contrato de prestação de serviços com os CTT –
Correios de Portugal SA – Sociedade Aberta com o intuito de evitar a saída deste serviço de
caráter público da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira.
Apresentamos, assim, os resultados do serviço prestado:
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Da análise do gráfico anterior verificamos que o mês com maior volume de rendimento foi o
mês de julho, dada a existência de regularizações (de referir que as comissões de dezembro
apenas foram recebidas em janeiro de 2021).

Dos valores disponíveis verificámos que em termos comissionais o Posto de Correios de Monte
Redondo, durante o ano de 2021, permitiu, em média, arrecadar uma receita total (lucro +
comissões) de 674,58€ por mês. Já no que respeita ao valor médio de receita de venda de
produtos, a autarquia apenas arrecadou cerca de 0,50€ mensais.
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Espaço de Cidadão
Em 2021, a Junta de Freguesia manteve o Espaço de Cidadão da União das Freguesias de Monte
Redondo e Carreira.
No ano de 2021 foram realizados 953 atendimentos, sendo 652 serviços executados e 301
esclarecimentos.
De seguida, apresentamos os serviços executados mais relevantes:
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Renovação de cartão de cidadão
Alteração de morada
Renovação, 2ªs Vias ou Substituição de Cartas de Condução
Pedido chave móvel digital
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Observações Finais
O ano 2021 continuou a ser totalmente atípico devido à pandemia que assolou a nossa
comunidade, país e o mundo. Todo o planeamento previsto sofreu, necessariamente,
alterações, obrigando também à Junta de Freguesia estabelecer prioridades em tempo real de
acordo com o desenvolvimento da pandemia ao longo do tempo. A incerteza que se vivia,
diariamente, em 2021 forçou dar continuidade à atenção às necessidades, sobretudo, sociais da
população. O papel das autarquias durante este período continuou a ser fundamental.

O trabalho de uma Junta de Freguesia é, muitas vezes, dificultado pelos seus parcos meios
financeiros e, consequentemente, recursos humanos. Uma das grandes dificuldades é,
sobretudo, pela inadequação dos recursos à dimensão geográfica da Freguesia, no entanto, ao
longo do ano 2021 fomos tentando reduzir essas dificuldades e criar as oportunidades possíveis
para cumprir os objetivos a que nos propomos.

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira tem vindo a
desenvolver um projeto de relevância na proximidade à população e, inúmeras vezes, tem de se
substituir às entidades competentes para que a resposta ao cidadão seja mais célere e imediata.

Neste contexto, continuamos a acreditar que, ao longo de 2021, mantivemos o compromisso
com os nossos cidadãos de uma gestão de dedicação, empenho, competência, rigor, isenção,
imparcialidade. Demos primazia ao diálogo e ao desenvolvimento dos projetos de forma
participada e transparente. Continuaremos este espírito, fazendo o nosso melhor em prol da
população que em 2021 depositou confiança na nossa equipa para, democraticamente, liderar
os destinos do nosso território.
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APROVAÇÃO PELA
JUNTA DE FREGUESIA
Os documentos de Prestação de Contas, relativos ao ano financeiro de dois mil e vinte e um, que
totalizam na receita 728.221,74 € e na despesa 705.922,93€, foram aprovados pela Junta de
Freguesia em reunião ordinária, nos termos da alínea e) do nº 1 do artigo 16º do Anexo I à Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, realizada em 24 de fevereiro de 2022.

A Junta de Freguesia
______________________________________________________
____________________________ _____________________________

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO
PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
A Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Monte Redondo e Carreira, em sessão
ordinária de 30 de abril de 2022 deliberou, como consta da respetiva ata, e de harmonia com o
disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 9º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro,
apreciar e votar os Documentos de Prestação de Contas.

A Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________
__________________________ __________________________
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ANEXOS
Documentos da Prestação de Contas relativo ao ano financeiro de 2021
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