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INTRODUÇÃO
Ao analisarmos os documentos em que assentam as Contas da Freguesia de
Cachopo, referentes ao ano de 2016, verificamos que no lado das receitas, as
transferências recebidas do Orçamento do Estado, (Fundo de Financiamento de
Freguesias), representam a maior receita que a Freguesia aufere. As transferências que
recebemos do Município de Tavira, nomeadamente as decorrentes do protocolo de
delegação de competências, complementam assim quase a totalidade das receitas
arrecadadas neste ano, já que as receitas próprias da Junta, não são muito relevantes.
Na parte das despesas, constatamos mais uma vez, que as despesas com pessoal
representam uma grande peso no orçamento desta Freguesia, tal como a aquisição de bens
e serviços. Na parte de aquisição de bens de capital tentámos gerir o melhor que pudemos,
as verbas de que dispúnhamos. Neste contexto, vamos sempre tentando fazer uma
administração equilibrada dos recursos financeiros de que dispomos, por forma a
satisfazer as necessidades das populações.
Em resumo, as contas desta Junta de Freguesia de Cachopo, apresentam resultados
financeiros positivos, na prestação de contas de 2016.
Apresentamos seguidamente um breve balanço do trabalho que realizámos:
O nosso primeiro objetivo foi dar uma nova imagem á nossa Aldeia, para a embelezar.
fazendo algumas intervenções nas entradas da mesma.
- Pinturas: Pintou-se a Igreja Paroquial e o cemitério. Também se pintaram diversas fontes
entre elas a do Vale João Farto. Depósitos de água, fontanários, pontes e muros diversos
também foram alvo de trabalhos de limpeza, reparações e pinturas.
- Obras: Arranjo de arruamentos em cimento em alguns montes da Freguesia, Carne de
Serva, Monte do Cravo, Currais, Peralva, Castelão entre outros.
- Executaram-se trabalhos de manutenção de estradas principais e secundárias com
reparações diversas e limpeza de bermas. Também se procedeu à limpeza de vegetação
em todos os montes da Freguesia com vista à prevenção de incêndios.

- Procedemos à limpeza e manutenção dos parques de lazer da Fonte Férrea,
Estragamantens, Grainho, Redonda, Vale João Farto e Garcia. Também nos Centros de
Descoberta do Mundo Rural se executaram trabalhos de limpeza de vegetação.
- Abastecimento de água: Continuamos a assumir todas as despesas efetuadas com a
energia elétrica da maioria dos furos da Freguesia, para assegurar o abastecimento de
água às populações. Demos resposta às solicitações das populações, executando
reparações e manutenção de equipamentos, para o normal abastecimento de água em toda
a Freguesia.
- Promovemos vários cursos de formação em produtos fitofarmacêuticos.
- À semelhança dos anos anteriores, decorreu mais um curso de pintura e artes
decorativas.
- Apoiámos algumas associações locais, com oferta de tintas para pinturas e outros,
materiais.
- Apoiámos o Centro Paroquial de Cachopo, com apoio monetário e logístico, nos eventos
por ele organizados durante o ano.
- Apoiámos o Trail Solidário, o Raid Cicloturismo promovido pelo Clube União de
Ciclismo Tavirense, o evento de motociclos antigos promovido pelo Real Amizade
Cachopo, a Feira de Artesanato e Produtos da Freguesia de Cachopo, A Banda de Música
de Tavira, a Festa de Santo Estevão que se realiza em setembro, entre outros.
- Demos apoio à instalação em Cachopo, do Grupo de Intervenção dos Bombeiros
Municipais de Tavira, que foram colocados nesta Freguesia nos meses de Verão, com
vista à prevenção em Incêndios florestais.
- Cooperação na base de apoio à proteção Civil heliporto, Grupo de Intervenção Proteção
e Socorro da GNR, GIPS.
- Organizámos e realizámos diversos eventos: Festa do 1º Maio no Monte da Ribeira;
Festa do São João, com participação de uma marcha e onde conjuntamente com as
crianças, construímos o tradicional mastro; Noite de Fados na Fonte Férrea; Festival
Internacional de Acordeão, com homenagens aos acordeonistas da Freguesia;
- Pela Feira de Santo Estevão, 26 de Dezembro, recuperámos uma tradição antiga com os
botequins da Ti Marcelina e onde esteve patente uma exposição sobre o processo da
matança do porco.
- Para além dessa Exposição, temos ainda uma Exposição permanente no edifício da Junta
de Freguesia.
- Prosseguimos a realização das Férias Criativas para as crianças, com atividades
pedagógicas e lúdicas e alguns passeios.

- Tal como nos anos anteriores, construímos o Presépio, colocámos iluminação e árvores
de Natal nas ruas da nossa Aldeia.
- Também se assegurou o transporte escolar durante todo o ano letivo.
- Apoiámos o Município de Tavira, efetuando o transporte dos idosos para a sede de
Freguesia, sempre que necessário.

JUNTA DE FREGUESIA DE CACHOPO

MAPA FINANCEIRO

Para cumprimento do disposto na alínea e) do ponto 1 do Art.º 16º da Lei nº 75/2014 de 12 de
setembro, submete-se o presente relatório à apreciação da Digníssima Assembleia de Freguesia.

SALDO DA GERÊNCIA DE 2015 ………………………………………………………………………………………….

50 423,17€

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL E OUTRAS …………..…………………………………..

241 466,51€

TOTAL DE RECEITAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ……………………………………………………….

7 937,82€

SALDO GERÊNCIA ANT.+TOTAL DE RECEITAS + OPERAÇ. TESOURARIA …………………..……..

299 827,50€

TOTAL DA DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL………………………………………………………………….

228 014,34€

TOTAL DE DESPESAS DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA …………………………………………………...

7 918,79€

SALDO TOTAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE …..…………………………………………..…….…….……

63 894,37€

TOTAL DE DESPESAS ORÇAM. + DESP. OP. TESOUR. + SALDO GERÊNCIA SEGUINTE ……….. 299 827,50€

SALDOS PARA O ANO SEGUINTE:
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL ………..………………………………………………………..……………... 63 249,51€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA …………………………………………………………………..………….... 644,86€
A receita encontra-se registada nas guias de receita efetuadas por esta Junta de Freguesia do
nº1 ao nº 232 , e as despesas encontram-se registadas nas ordens de pagamento do nº 1 ao nº
962, arquivadas na secretaria desta Junta de Freguesia.

Cachopo, 17 de Abril de 2017
A Presidente da Junta

__________________________
Maria Otília Martins Cardeira

