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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM VINTE E UM DE ABRIL DO ANO DE 
DOIS MIL E DOZE ====================================================== 

ACTA N.º 27/2012 

========== Aos treze dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, realizou-se, na sede 

da Junta de Freguesia de Caria, a sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, conforme 

convocatória previamente enviada a todos os membros.------------------------------------------------ 

----- A sessão teve o seu inicio pelas dezassete horas e trinta minutos, tendo a mesa sido 

presidida pelo respectivo presidente, Eduardo Manuel Ferreira Nascimento Santos, e 

secretariada por Ilídio Augusto, primeiro secretário, e Ângelo Pina dos Santos, segundo 

Secretário.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os membros.-------------------------------- 

----- Após a leitura da acta da sessão ordinária, realizada em quinze de Dezembro do ano de 

dois mil e doze, a mesma foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------- 

----- De seguida, entrou-se no período “ Antes da Ordem do Dia”, tendo o Presidente 

questionado os presentes se algum teria algum assunto a debater, tendo obtido resposta 

negativa, entrou-se no período da ordem do dia; ----------------------------------------------------------  

---- Ponto primeiro, “Análise e aprovação da prestação de contas relativas ao ano de dois mil 

e doze”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pelo contabilista da Junta de Freguesia, foi apresentado e feita a respetiva explicação do 

relatório da Prestação de Contas relativas ao ano de dois mil e doze.-------------------------------- 

Da análise das referidas contas, verificou-se que o montante das receitas arrecadadas foi de 

106.366,00€ (cento e seis mil trezentos e sessenta e seis euros), divididas em, receitas 

correntes, no valor de 101.866,00€ (cento e um mil oitocentos e sessenta e seis euros) e 

receitas de capital, no valor de 4.500,00€ (quatro mil e quinhentos euros), o montante das 

despesas realizadas foi de 100.825,63€ (cem mil oitocentos e vinte e cinco euros e sessenta 
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e três cêntimos), divididas em, despesas correntes, no valor de 42.270,70€ (quarenta e dois 

mil duzentos e setenta euros e setenta cêntimos), despesas de capital no valor de 

58.554,93€ (cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro euros e noventa e três 

cêntimos), mais operações de tesouraria no valor de 5,75€ (cinco euros e setenta e cinco 

cêntimos) sendo de realçar que havia transitado um saldo da Prestação de Contas, do ano 

de dois mil e onze, no valor de 7.702,79€ (sete mil setecentos e dois euros e setenta e nove 

cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Na recompilação dos respetivos saldos, verificou-se que, transita o seguinte saldo para 

a Prestação de Contas do ano de dois mil e treze. -------------------------------------------------------- 

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de 13.237,41€ (treze mil duzentos 

e trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

----Concluída a apresentação e respetiva explicação, o executivo colocou-se á disposição 

para esclarecer eventuais dúvidas que pudessem subsistir, não havendo necessidade de 

qualquer esclarecimento adicional, o Sr. Presidente da mesa colocou á votação a Prestação 

de contas relativas ao ano de dois mil e doze: -------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Posto o assunto á votação, e tendo em conta as explicações efetuadas, a 

Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar o respetivo relatório de 

prestação de contas relativas ao ano de dois mil e doze.------------------------------------------------ 

---- Ponto segundo: “ Assuntos de interesse da Freguesia”; --------------------------------------------- 

Relativamente a este ponto da agenda, o membro Rui Pedro Lopes Cardoso, solicitou ao Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia e seu executivo, esclarecimento sobre o que se está a 

passar relativamente á limpeza dos baldios da Freguesia, uma vez que lhe transmitiram que 

estaria a ser cortada rolaria (em quantidade considerável) e consequentemente vendida, 

gostaria por isso de saber da veracidade de tal facto.----------------------------------------------------  

O Sr. Presidente da Junta pediu a palavra para informar o membro supra citado e todos os 

presentes, que tal informação não corresponde de todo á verdade, sendo por isso falso que 
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esteja a ser cortada rolaria em grandes quantidades e passou a explicar. É do conhecimento 

publico que os terrenos baldios da freguesia, foram entregues á Associação de 

Desenvolvimento Rural Lobos Uivam, com sede na localidade do Sr. dos Aflitos, desta 

Freguesia, para questões de plantação, limpeza e manutenção, assim sendo e após as 

deslocações do executivo desta Junta, acompanhados do técnico responsável da referida 

Associação, verificou-se que seria necessário abrir caminheiras em determinados locais, ora 

isso implicaria cortar alguns pinheiros, pelo que ficou desde logo definido, que tais 

caminheiras seriam abertas onde não causassem grandes danos. Como a verba atribuída 

pelas entidades competentes, será insuficiente para todo o trabalho e a Junta de Freguesia 

não está em condições financeiras de ter mais este encargo, foi previamente acordado, que 

a rolaria que fosse cortada para a abertura das caminheiras, e volto a frisar, só a que for 

cortada na abertura das caminheiras, seria então vendida pela associação para assim 

podermos minimizar os custos dos trabalhos.--------------------------------------------------------------  

----- Nada mais havendo a tratar, O Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a 

presença de todos, encerrando a reunião, da qual se lavrou a presente acta, que vai ser 

assinada nos termos da lei.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

O PRESIDENTE 

 

O 1º SECRETÁRIO 

 

O 2º SECRETÁRIO 

 

  


