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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 23/2012 

========== Aos vinte e um dias do mês de Abril do ano de dois mil e Doze, 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 dezassete de Dezembro do ano 

de dois mil e onze, 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 onze”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

104.683,57€ (Cento e quatro mil seiscentos e oitenta e três euros e cinquenta e sete 

cêntimos), divididas em, receitas correntes, no valor de 85.899,32€ (oitenta e cinco mil 

oitocentos e noventa e nove euros e trinta e dois cêntimos), receitas de capital, no valor de 

12.000,00€ (Doze mil euros) e operações de tesouraria, no valor de 5,75€ (cinco euros e 
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setenta e cinco cêntimos) e o montante das despesas realizadas foi de 96.980,78€ (noventa 

e seis mil novecentos e oitenta euros e setenta e oito cêntimos), divididas em, despesas 

correntes, no valor de 39.358,76€ (trinta e nove mil trezentos e cinquenta e oito euros e 

setenta e seis cêntimos), despesas de capital no valor de 57.622,02€ (cinquenta e sete mil 

seiscentos e vinte e dois euros e dois cêntimos) sendo de realçar que havia transitado um 

saldo da Prestação de Contas, do ano de dois mil e dez, no valor de 6.778,50€ (seis mil 

setecentos e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos). ---------------------------------------------- 

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

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

----- 1. Da conta da execução orçamental, transita o valor de 7.697,04 (sete mil seiscentos e 

noventa e sete euros e quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------- 

----- 2. Relativamente às Operações de Tesouraria, transita o valor de 5,75€ (cinco euros e 

setenta e cinco 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 onze:  
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 onze.------------------------------------------------ 

---- Ponto segundo: “Análise e aprovação da primeira revisão ao Plano e Orçamento para o 

ano de dois mil e doze”. 

----Pelo Secretário da Junta de Freguesia, foi apresentado e feita a respetiva explicação á 

primeira revisão ao Plano e Orçamento do ano de dois mil e doze. Da análise feita, verificou-

se que o montante da receita, é de 7.697,04€ (sete mil seiscentos e noventa e sete euros e 

quatro cêntimos), referente ao saldo que transitou do ano de dois mil e onze, e o montante 
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das despesas, é de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), inscritas na rubrica 07.01.03.02, 

(instalações desportivas e recreativas) e 4.197,04€ (quatro mil cento e noventa e sete euros 

e quatro cêntimos), inscrito na rubrica 02.02.03.03 (Ruas e espaços de domínio publico) da 

execução orçamental. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente da Junta informou os presentes, de que as 

obras de Valorização do largo da Srª das Angustias, no Mileu, irão iniciar-se brevemente, 

uma vez que os trâmites legais estão concluídos, faltando apenas lavrar “o contrato com a 

empresa que irá executar a referida obra”, para assim darmos inícios às respetivas obras. 

Ainda sobre este ponto, o Sr. Ângelo Pina dos Santos, solicitou que fosse reparada a Rua da 

Tapada, na localidade de Granja do Paiva, mais concretamente, junto á habitação do Sr. 

Amílcar, uma vez que o piso está bastante irregular, e neste momento será porventura das 

ruas com mais transito na localidade, relativamente a esta situação concreta, o Sr. 

Presidente da Junta transmitiu ao membro em questão e a todos os presentes, que 

efetivamente já tinha conhecimento do problema, mas como a Junta de Freguesia não 

dispõe de meios para proceder á reparação, iremos solicitar apoio á Camara Municipal para 

a sua concretização, não obstante a reparação, somos da opinião, e salvaguardando melhor 

análise, que o problema resulta das arvores que estão encostadas á rua, pelo que deveriam 

ser cortadas, sob pena de daqui a algum tempo a rua estar exatamente no mesmo estado 

em que se encontra, uma vez que o que está a danificar o piso são as raízes das mesmas. -- 

----- 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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