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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM CATORZE DE ABRIL DO ANO DE 
DOIS MIL E DEZOITO=================================================== 

ACTA N.º 2 

========== Aos catorze dias do mês de Abril do ano dois mil e dezoito, 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 início pelas dezoito 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.------------------------------- 

----- Após a leitura da acta da sessão ordinária, realizada em dezasseis de novembro do ano 

dois mil e dezassete, 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 deles 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 dezassete”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pelo Presidente da Junta de Freguesia foram apresentadas as contas de gerência 

relativas ao ano 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 valor do saldo do ano de dois mil e 

dezasseis para dois mil e dezassete foi de 5.101,87 (cinco mil cento e um euro e oitenta e sete 

cêntimos), somando as receitas no valor 95.579,03€ (noventa e cinco mil quinhentos e setenta e 

nove euros e três cêntimos) perfaz um total de receita de 100.680,90€ (cem mil seiscentos e oitenta 

euros e noventa cêntimos). Deduzindo uma despesa de 91.412,93€ (noventa e um mil quatrocentos 
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e doze euros e noventa e três cêntimos), transitou um saldo para o ano de dois mil e dezoito no 

valor de 9.267,97€ (nove mil duzentos e sessenta e sete euros e noventa e sete cêntimos). 

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

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

qualquer esclarecimento adicional, o Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o 

relatório da prestação de contas relativas ao ano de dois mil e dezassete.------------------------- 

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

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

Manuel da Costa Lopes e Adolfo Pereira Cardoso, aprovar o relatório da prestação de contas 

relativas ao ano de dois mil e dezassete.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

ano de dois mil e dezoito”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

----Pelo Presidente da Junta de Freguesia foi apresentado o relatório da primeira revisão, 

que nesta acta se considera integralmente transcrito e dela fica a fazer parte integrante. ------ 

Da análise dos referidos documentos, verificou-se que o montante da receita é de 9.267,97€ 

(nove mil duzentos e sessenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), inscritos na 

rubrica 16.01.01 (Saldo orçamental da gerência anterior), sendo o montante das 

despesas de 267,97€ (duzentos e sessenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), 

7.000,00€ (sete mil euros), inscritos na rubrica 05.01.03.01 (entidades s/ fins lucrativos) 

e 2.000,00€ (dois mil euros) inscritos na rubrica 07.01.03.01 (instalações de serviços) 

rubricas da execução orçamental. --------------------------------------------------------------------------- 

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

para esclarecer eventuais dúvidas que pudessem subsistir, não havendo necessidade de 
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qualquer esclarecimento adicional, o Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o 

relatório da primeira revisão ao Orçamento para o ano de dois mil e dezoito. ---------------------- 

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

Assembleia de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a primeira revisão ao 

Orçamento para o ano de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------------- 

Terminado este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia deu continuidade à reunião, 

passando para o terceiro e último ponto da convocatória. ----------------------------------------------- 

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

Relativamente a este ponto da agenda, o Sr. Presidente da Junta solicitou a palavra e 

transmitiu aos deputados presentes a adesão e o sucesso das aulas de “workout” apoiadas e 

divulgadas pela Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------- 

----Outro assunto abordado foi o ponto de situação relativamente ao calhau da pedreira.------- 

----O deputado Adolfo Pereira Cardoso solicitou a palavra e questionou o executivo acerca 

de uma possível solução para a utilização das águas de regadios /hora de vela, visto haver 

conflitos entre os beneficiários das águas. Chegando-se à conclusão que este assunto 

carece do bom senso de cada um dos beneficiários, tentando chegar a consenso proveitoso 

para todos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----A deputada Dina Teresa Andrade solicitou a palavra e questionou o executivo sobre o 

ponto de situação da charca em Vila-Chã. O executivo respondeu que a charca foi 

fiscalizada e que esse assunto está ao cuidado das entidades competentes.----------------------- 

----O deputado Adolfo Pereira Cardoso solicitou a palavra e transmitiu ao executivo a 

qualidade da água dos serviços municipais. 

----O deputado Hélder Manuel da Costa Lopes solicitou a palavra e perguntou ao executivo o 

ponto de situação da carrinha furtada e danificada. O executivo respondeu que iria recolher 

informações sobre a situação judicial relativamente a este assunto.-----------------------------------

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


