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Ata número dez 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezasseis, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Vila Caiz, nas instalações do Jardim de Infância de Vila Caiz, pelas vinte e um horas e 

trinta minutos, no cumprimento do disposto do Artigo dezanove da Lei nº 169/99 de dezoito de 

Setembro, com alteração da redação na Lei nº 5-A/2002, convocada pelo Presidente da Assembleia, 

Joaquim Fernando Peixoto Moreira, que deu por aberta a décima Sessão Ordinária da Assembleia de 

Freguesia para o mandato de dois mil e treze a dois mil e dezassete, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

Ponto um: Período antes da ordem do dia; 

Ponto dois: Aprovação da ata da Assembleia anterior; 

Ponto três: Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas de dois mil e cinco; 

Ponto quatro: Primeira Revisão ao Orçamento e PPI de dois mil e dezasseis; 

Ponto cinco: Análise e discussão do relatório das actividades da Junta de Freguesia e da sua 

situação financeira; 

Ponto seis: Outros assuntos de interesse para a freguesia; 

Ponto sete: Período destinado ao público. 

 

Estavam presentes os seguintes elementos: 

 

Assembleia de Freguesia: 

Presidente: Joaquim Fernando Peixoto Moreira 

Primeiro secretário: Vera da Conceição da Silva Belchior 

Segundo secretário: Henrique Rolando Pereira Fonseca 

Vogal: Liliana Marisa Martins Teixeira 

Vogal: António José Vasconcelos Cerqueira 

Vogal: Artur Martins Nogueira 
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Vogal: António Augusto Ferraz Peixoto 

Vogal: Paulo Aventino Magalhães Cerqueira 

Vogal: Dina da Conceição Almeida Faria 

 

Junta de Freguesia 

Presidente: António Jorge Ricardo 

Tesoureiro: José Ferreira 

Secretária: Manuela da Conceição Barbosa Magalhães 

 

O Presidente da Assembleia começou por cumprimentar todos os presentes, agradecendo a sua 

presença. Informou que se trata da décima assembleia do mandato e que se realiza nas instalações 

do Jardim-de-infância, uma vez que a EB1 Igreja se encontra em remodelação.  

Referiu que houve alteração nas duas bancadas partidárias, já que alguns elementos apresentaram 

justificação por motivos pessoais, nomeadamente, Fernando Pinto Vieira, Susana Raquel Teixeira 

Martins e Dalila Andreia Almeida Ribeiro, que foram substituídos por Dina da Conceição Almeida 

Faria, Liliana Marisa Martins Teixeira e António José Vasconcelos Cerqueira, respetivamente.  

Discussão da ordem de trabalhos 

Ponto um – Período antes da Ordem do Dia. 

Vera Belchior felicitou o executivo pelas iniciativas que têm vindo a ser dinamizadas, bem como a 

limpeza e asseio dos espaços públicas (Cemitério de Passinhos). 

António Peixoto cumprimentou os presentes e perguntou se o fontanário do cruzeiro vai ter água; 

questionou se a data prevista para o termo das obras na EB1 estará a tempo do início do ano letivo; 

sugere que se faça um levantamento da falta de sinalização e espelhos em toda a freguesia, para ver 

se é possível colocar tudo de uma vez só durante o ano.  

O Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente da Junta, que começou por cumprimentar 

os presentes e agradecer a sua presença.  
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Relativamente à primeira intervenção, o Presidente da Junta agradece as palavras. Refere que não é 

fácil manter a freguesia toda limpa. Menciona a colocação de passeios e falou do lançamento do 

livro de Norberto Lopes Pinto.  

Em relação ao fontanário, a junta não consegue controlar certas situações, mas espera que a água 

continue a fluir. Espera que as obras na EB1 estejam prontas a tempo do novo ano letivo. A 

sinalização não pode ser colocada de uma só vez, pois implica uma despesa elevada. Em termos de 

orçamento, considera mais viável assim. 

 

Ponto dois - Aprovação da ata da Assembleia anterior 

Como tem sido hábito, a ata foi enviada ao representante da bancada do PS para que a lesse e 

sugerisse algumas alterações se assim o entendesse. Por sugestão dos membros da bancada do PS, a 

ata será enviada a todos os elementos e não apenas ao representante.  

Não foram enviadas sugestões, logo, foi colocada à votação, tendo sido aprovada com três 

abstenções e seis votos a favor. As abstenções são justificadas pela ausência na assembleia anterior. 

 

Ponto três: Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas de dois mil e quinze 

O presidente da assembleia deu a palavra aos membros da assembleia, para que questionasse e 

colocassem as perguntas que entendessem. Como não houve intervenções, foi dada a palavra ao 

presidente da junta, que ressalvou a a falta de questões e dúvidas o que depreende que estão de 

acordo.  

Vera Belchior ressalvou o facto da situação financeira, felicitando pela mesma. O presidente da junta 

refere que a situação financeira se encontra regularizada. O executivo pretende e fará todos os 

possíveis para existir sempre um saldo positivo, para o caso de surgir alguma situação emergente. O 

presidente da assembleia ressalva esta preocupação em manter as contas equilibradas.  

Visto não haver mais perguntas, foram os documentos de prestação de contas colocados à votação, 

tendo sido aprovados por unanimidade. 
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Ponto quatro: Primeira Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimento de dois mil e 

dezasseis. 

O presidente da assembleia deu a palavra ao presidente da junta, que referiu que foi proposta uma 

revisão ao orçamento, pois tal deriva da necessidade de integrar o saldo do ano de 2015 - 

incorporação do saldo de gerência de 2015 no presente exercício. 

O documento foi colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 

 

Ponto cinco: Analise e discussão do relatório de atividades da Junta de Freguesia e da sua situação 

financeira 

O presidente da junta ressalva algumas obras que foram feitas. Fala da iniciativa prevista para o dia 

vinte e cinco de Abril “Desporto em Liberdade”, em parceria com o GCDVC. Espera que as obras no 

campo sintético do Vila Caiz iniciem o quanto antes, estando apenas pendente por algumas 

questões burocráticas.  

Prevê um ano positivo para a freguesia de Vila Caiz, em termos de obras e de atividades. Realça o 

papel do Sr. Padre Mário Jorge, para a cedência do terreno para a construção do parque de 

estacionamento em frente à escola e junto à igreja. Mostra-se orgulhoso pelo trabalho que tem 

vindo a ser desenvolvido e pelo nível de atividades dinamizadas e programadas, dando o exemplo da 

EB1, Rua S.Miguel, Rua Vale da Loira, colocação sintético, projeto para a área envolvente da Nª Sra. 

da Graça, entre outros.   

António Peixoto deseja felicidades para os projetos que vêm para a nossa freguesia, 

independentemente das diferentes opiniões, realça que o que importa é o interesse superior da 

freguesia.  

 

Ponto seis: Outros assuntos de interesse para a freguesia 

Não houve intervenções por parte dos elementos da assembleia. O presidente da junta aproveitou 

para falar sobre as marchas do Junho. Agradece aos participantes, uma vez que se trata de uma 

iniciativa bastante cansativa. Envolve uma certa logística, mas as despesas serão comedidas. Gostava 

que a freguesia ficasse bem representada e espera por isso mais envolvência da população. Vão 

iniciar as inscrições para o passeio dos idosos, que em princípio será para Miranda do Douro. 

Brevemente irão abrir inscrições e prevê-se para o primeiro sábado de Julho.  
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Fala ainda do arranjo na área envolvente às instalações da Junta de Freguesia. Quanto às instalações 

da junta, não são condignas e não sabe se até ao final do mandato haverá possibilidade de arranjo 

da sede da junta, consoante o projeto que já existe.  

Menciona ainda, o empenho em facilitar todas as condições para as empresas que decidiram sediar-

se em Vila Caiz, como é o caso da empresa vinícola de Vilarinho que a pedido desta, irá pavimentar-

se a subida que dá acesso à adega de Vilarinho para facilitar o acesso dos veículos pesados, o que 

também engrandece a freguesia e contribui para a fixação da população.  

O presidente da assembleia refere igualmente o sucesso do lançamento do livro de Norberto Pinto, 

com uma elevada adesão na sua apresentação, que se realizou na Biblioteca da EB 2/3 de Vila Caiz. 

O presidente da junta salienta que é o 3º livro que é apresentado desde o início das atuais funções. 

O Norberto Pinto apostou na divulgação da iniciativa. Revela que, caso sejam vendidos mais de três 

mil exemplares, o livro será traduzido para inglês e espanhol. A Editora Chiado esteve duas vezes em 

Vila Caiz, no espaço de dois anos. Refere que todas as iniciativas do género serão apoiadas pela 

Junta de Freguesia.  

 

Ponto sete: Período destinado ao público 

Não houve intervenções por parte do público presente.  

O presidente da assembleia aproveitou para apelar à participação de todos na atividade do dia vinte 

e cinco de Abril. 

Nada mais havendo a tratar, deu o senhor Presidente da Assembleia a reunião por encerrada pelas 

vinte e duas horas, que para que conste e fazer fé, se lavrou a presente ata, que depois de lida e tida 

por conforme, vai ser assinada pela mesa, Vila Caiz, vinte e quatro de Abril de dois mil e dezasseis.  

O Presidente da Assembleia: Joaquim Fernando Peixoto Moreira 

_____________________________________________________________________ 

 

O Primeiro Secretário: Vera da Conceição da Silva Belchior 

_____________________________________________________________________ 

 

 Segundo secretário: Henrique Rolando Pereira Fonseca 

 

______________________________________________________________________ 


