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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM DEZ DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS 
MIL E DEZASSEIS ======================================================= 

ACTA N.º 13 

========== Aos dez dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, 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, tendo a mesa sido presidida pelo 

respectivo presidente, Eduardo Manuel Ferreira Nascimento Santos e secretariada por Ilídio 

Augusto, primeiro secretário.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Após a leitura da acta da sessão ordinária, realizada em dezassete de setembro do ano 

dois mil e dezasseis, 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 do Orçamento para o ano de dois mil e dezassete, 

assim como, o Plano Plurianual de investimento”. ---------------------------------------------------------  

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

Receita e da Despesa, assim como Plano Plurianual de investimento, para o ano financeiro 

de dois mil e dezassete, que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a 

fazer parte integrante.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da análise dos referidos documentos, verificou-se que o montante das receitas previstas é 

de 113.920,00€ (Cento e treze mil novecentos e vinte euros), divididas em, receitas 

correntes, no valor de 95.920,00€ (noventa e cinco mil novecentos e vinte euros) e receitas 

de capital, no valor de 18.000,00€ (dezoito mil euros) o montante das despesas previstas é 



Fl. 2 de 4 

2015-12-19 

Livº. 03 

 

FREGUESIA DE CARIA 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

Rua da Escola Nr. 13 - Caria 3620-100 MBR * Tel. / Fax: 254581199 * freguesiadecaria@gmail.com * www.freguesiadecaria.com 

113.920,00€ (Cento e treze mil novecentos e vinte euros), divididas em, despesas correntes, 

no valor de 66.025,00€ (cinquenta e seis mil e vinte cinco euros) e despesas de capital no 

valor de 47.895,00€ (quarenta e sete mil oitocentos e noventa e cinco euros). -------------------- 

----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 Assembleia colocou á votação o 

Orçamento para o ano de dois mil e dezassete, assim como Plano Plurianual de 

investimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELIBERAÇÃO: Posto o assunto á votação, e tendo em conta as explicações efetuadas, a 

Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar o Orçamento e Plano 

Plurianual de investimento para o ano financeiro de dois mil e dezassete.-------------------------- 

De seguida o Sr. Presidente da Assembleia deu continuidade á reunião, passando para o 

segundo ponto da convocatória. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto segundo, “ Assuntos de interesse da Freguesia ”. ------------------------------------------ 

Relativamente a este ponto da agenda, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia solicitou a 

palavra para informar os deputados das obras que estão a decorrer na freguesia, 

designadamente, a execução das calçadas na Rua da Escola, Rua dos Calvários e Beco do 

Saco, na localidade de Granja do Paiva, na Rua Srº dos Caminhos e Rua Principal, na 

localidade de Vila Chã, estas em virtude das obras de saneamento e de seguida irá ser 

reparada a calçada na Rua de Stº André na localidade de Vila Cova. É nossa planificação 

proceder-se a curto prazo ao calcetamento da Rua do Castanheiro e Rua do Cruzeiro, de 

seguida á pavimentação do Largo e Rua da Samarra, sendo que neste caso concreto 

estamos a tentar fazer também o seu alargamento, tendo para isso já entrado em contacto 

com o proprietário do terreno contiguo á referida rua, para um possível entendimento quanto 

aos procedimentos a efectuar. O deputado Adolfo Pereira Cardoso solicitou a palavra para 

questionar o executivo ainda sobre o plano plurianual de investimento, concretamente às 
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obras que nele constam, se porventura serão todas concretizadas. O Sr. Presidente da Junta 

informou o deputado em questão e todos os presentes, que é convicção do executivo 

conseguir realizar as obras que constam no plano plurianual, uma vez que são exequíveis e 

praticamente dependem do executivo da Junta de Freguesia. Não conseguimos ter esse 

grau de certeza unicamente nas obras que dependem do protocolo de cooperação financeira 

a celebrar com o Município, particularmente a remodelação do largo do Adro com a 

construção do monumento do foral, pavimentação da Rua do Adro, assim como a construção 

das casas de banho públicas, na localidade de Caria. A deputada Lúcia Daniela solicitou a 

palavra e questionou o executivo sobre a colocação de um fontanário da Rua da Costa, na 

localidade de Vila Cova, se efetivamente é verdade e em caso afirmativo, se também não é 

possível colocar um junto á Rua das Cacinhas ou na sua proximidade. O Sr. Presidente da 

Junta informou a deputada em questão e todos os presentes, que efetivamente irá ser 

colocado um fontanário na Rua da Costa, mas que é lá colocado com um único propósito, 

que é o de aproveitar a água que é desperdiçada junto á imagem Nrª Srª de Fátima, no início 

da Rua da Costa. Quanto á colocação de novos fontanários entendemos que não será 

viável, até pelo impedimento que temos do Município, que só os autoriza em casos 

excecionais. O deputado Rui Pedro Cardoso, solicitou a palavra para informar e alertar os 

presentes, da nova legislação em vigor, que basicamente consiste no pagamento de uma 

taxa que é cobrada pelas Estradas de Portugal aos cidadãos que têm entradas de acesso á 

habitação e ou garagens, junto às estradas nacionais. ---------------------------------------------------  

----- 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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