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

ACTA N.º 1 

========== Aos dezasseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezassete, 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 

respetivo presidente, Dina Teresa Lemos Andrade e secretariada por Cátia Cristina Bastos 

Andrade, primeiro secretário.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 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 dezoito, 

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 dezoito, 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 127.576,00€ (Cento e vinte e sete mil quinhentos e setenta e seis euros), divididas em, 

receitas correntes, no valor de 108.076,00€ (cento e oito mil e setenta e seis euros) e 

receitas de capital, no valor de 19.500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros) o montante 

das despesas previstas é 127.576,00€ (Cento e vinte e sete mil quinhentos e setenta e seis 
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euros), divididas em, despesas correntes, no valor de 78.326,00€ (setenta e oito mil 

trezentos e vinte e seis euros) e despesas de capital no valor de 49.250,00€ (quarenta e 

nove mil duzentos e cinquenta 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 à votação o 

Orçamento para o ano de dois mil e dezoito, assim como Plano Plurianual de investimento.--

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELIBERAÇÃO: Posto o assunto à votação, e tendo em conta as explicações efetuadas, a 

Assembleia de Freguesia deliberou, por maioria, com as abstenções dos deputados Hélder 

da Costa Lopes e Adolfo Pereira Cardoso, aprovar o Orçamento e Plano Plurianual de 

investimento para o ano financeiro de dois mil e dezoito.------------------------------------------------ 

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

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

------ Ponto segundo, “ Apresentação do mapa do quadro de pessoal” ------------------------------- 

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

mapa de quadro de pessoal da Junta de Freguesia, após votação foi aprovado, por maioria, 

com uma abstenção do deputado Hélder Manuel Costa Lopes.---------------------------------------- 

------Ponto terceiro, “assuntos de interesse da freguesia”, foi proposta pela Junta de 

Freguesia, uma homenagem ao Sr. José Augusto de Jesus pela sua dedicação e tempo de 

serviço em prol da freguesia, aprovado por unanimidade.------------------------------------------------ 

“JOSÉ AUGUSTO DE JESUS, 81 anos de idade, completados no dia 20 de setembro. 

 Desta bonita idade de 81 anos, 28 anos passou-os a servir a nossa freguesia, ao longo 

de todos estes anos contribuiu e deixou o seu cunho em vastíssimas obras estruturantes e 

que muito contribuíram para o desenvolvimento e bem-estar dos munícipes da nossa 

Freguesia, tendo por isso desempenhado com lealdade, rigor e competência as suas 
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funções como autarca, enquanto deputado Assembleia de Freguesia para o qual foi eleito, 

decorria o ano 1989, depois como tesoureiro ao longo de mais 6 mandatos consecutivos – 

desde 1993 até 2017.  

De uma forma discreta, mas muito competente o senhor José Augusto, foi um cidadão de 

corpo inteiro, democrata e homem de reconhecidas qualidades humanas e cívicas, 

empenhado socialmente. 

 Neste momento em que decidiu terminar a sua vida de autarca, a Assembleia de 

Freguesia juntamente com a Junta de Freguesia associam-se nesta singela mas verdadeira 

homenagem ao Grande Homem que é JOSÉ AUGUSTO DE JESUS.”------------------------------- 

De seguida foram apresentados pelos deputados a abertura e limpeza de caminhos rurais, o 

executivo tomou nota e assim que seja possível teremos em consideração as solicitações 

para a execução 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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