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ACTA N.º UM
--------Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dois, pelas vinte horas e 
trinta minutos, na sala de reuniões da Assembleia de Freguesia de Avidos, sita no Largo da 
Igreja,  40,  reuniu  a  assembleia  em  sessão 
ordinária.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- Foi feita a convocação de todos os membros da assembleia de freguesia, bem como 
do presidente do executivo por carta individual, tendo-se verificado a presença de todos à 
hora marcada.---------------------------------------------------------------------------------------------
Ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------- 
Período de antes da Ordem do Dia --------------------------------------------------------------------

1. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------
 Apreciação, discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia;------
 Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o 

ano de 2002;----------------------------------------------------------------------------------
2. Período depois da Ordem do Dia-------------------------------------------------------------

-------  O presidente  da mesa  da  assembleia,  após  leitura  da  ordem de  trabalhos,  pediu 
desculpa pelo facto de não ter sido informada em tempo a comunicação social e não ter 
sido feita a divulgação na Igreja, tendo prometido que futuramente teria atenção a estas 
comunicações--------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------Abertas as inscrições  para o período antes  da ordem do dia -  inscreveu-se o Sr. 
membro Alípio Mansilhas, que fez referência ao facto da necessidade de um espelho na 
saída da Rua  Padre José Azevedo Mendes Carvalho com a R. Estrada Nacional 204.-------- 
Ordem do Dia:--------------------------------------------------------------------------------------------
--------Na discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia, o presidente da 
mesa da assembleia fez uma proposta para alteração do regimento em vigor - acrescentar 
no  seu  artigo  16.º  al  h)  "...  apresentadas  por  escrito;".  Esta  proposta  foi  colocada  a 
discussão e depois a votação sendo aprovada com cinco votos a favor e quatro abstenções e 
com uma declaração de voto por parte do Sr. membro Manuel Cunha que ao abster-se 
queria afirmar que tal votação deve-se ao facto de ter sido a ANAFRE que elaborou o 
presente regimento e que pensa que estará bem elaborado em todos os seus pontos, daí 
entender não ser necessário tal alteração.-------------------------------------------------------------
---------O presidente  da mesa  da assembleia  de seguida deu a  palavra ao Presidente  do 
executivo  para  que  este  passasse  a  apresentar  e  explicar  o  Plano  de  Actividades  e 
Orçamento para o ano de 2002.------------------------------------------------------------------------
---------Após  a  apresentação  sumária,  foi  esclarecido  pelo  Sr.  Presidente  da  mesa  da 
Assembleia  que  se  iriam  discutir  e  votar  separadamente  o  Plano  de  Actividades  e  o 
Orçamento tendo de seguida aberto as inscrições para que os senhores membros passassem 
à discussão do ponto da ordem do dia. Inscreveram-se os Sr.s Membros Manuel Cunha e 
Alípio Mansilhas.----------------------------------------------------------------------------------------
----------Tendo sido dada a palavra ao Sr. membro Manuel Cunha, este perguntou:----------- 
- Como estava a ser conduzida a obra de alargamento da Travessa do Bairro Novo e se 
estava a ser cumprido o plano se saneamento projectado?---------------------------------------- 
- Situação da entrada da Quinta dos Reis, que lhe parecia existir alguns interesses não 
muito públicos e que seria necessário ter cuidado com a situação?-------------------------------
- Sobre a pré primária se seria o mesmo projecto?-----------------------------------------------
- Que tipo de arranjo se previa para o parque infantil na ponte? Continuará a ser ou não 

parque infantil?--------------------------------------------------------------------------------------
-------Dada a palavra ao Sr. Presidente do executivo pelo Presidente da mesa da assembleia 
este respondeu aos pontos acima referidos:----------------------------------------------------------
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- Quanto ao parque este  será totalmente destruído;  ficará  uma zona de lazer,  embora 
ainda esteja a decorrer o estudo para melhor definir e melhorar a área.---------------------

- Quanto à Travessa do Bairro Novo, para já só há alargamento e não o piso porque ainda 
não estão colocados os tubos para o saneamento.-----------------------------------------------

- Quanto à pré primária, esta será feita com alterações ao projecto inicial.-------------------
-------Dada a palavra ao Sr. Alípio Mansilhas pelo Presidente da mesa da assembleia, este 
colocou algumas perguntas ao executivo:------------------------------------------------------------
- Se o terreno de Corneiras (Rua de Corneiras) não seria da Lagoa a parte que se pretende 

alargar?------------------------------------------------------------------------------------------------
- Como será a estrada que sairá à Rua do INA?---------------------------------------------------
- Demolição do cemitério Velho, como seria feita?---------------------------------------------
--------Dada  a  palavra  ao  Sr.  Presidente  do  executivo  pelo  Presidente  da  mesa  da 
assembleia, este respondeu aos pontos acima referidos:--------------------------------------------
- No caminho em causa em Corneiras, de facto parece que parte é da Lagoa mas não 

querendo discutir a questão da propriedade, afirmou que estava acordado com a Junta 
da Lagoa a colaboração e a obra iria arrancar em conjunto embora o alargamento venha 
praticamente beneficiar a população de Corneiras e Penso que tanto tem sofrido com a 
situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Quanto  aos  outros  pontos,  ainda  estão  em estudo para  não  haver  precipitações  nas 
resoluções.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------De seguida pediu a palavra o Sr. membro Sérgio Sampaio, tendo-lhe sido concedida 
pelo presidente da mesa da Assembleia. Este referiu-se à questão do Parque, se seria para 
tirar de lá o parque? Ou o que é que significaria "arranjar"?---------------------------------------
--------Dada  a  palavra  ao  Sr.  Presidente  do  executivo  pelo  Presidente  da  mesa  da 
assembleia, este respondeu que nunca seria parque infantil já que seriam colocadas árvores, 
e algo mais mas que estavam ainda alguns detalhes em estudo.-----------------------------------
--------Passando de seguida para a análise do Orçamento:-----------------------------------------
--------Abertas as inscrições para intervir, inscreveram-se os Sr.s Membros - Paulo Silva, 
Sérgio Sampaio e Manuel Cunha.---------------------------------------------------------------------
--------Dada a palavra ao Sr. Manuel Cunha pelo Presidente da mesa da assembleia, este 
referiu-se ao ponto dos canídeos, entendendo ser diminuta a verba de apenas sessenta euros 
de despesa.------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Dada  a  palavra  ao  Sr.  Presidente  do  executivo  pelo  Presidente  da  mesa  da 
assembleia, este respondeu que se trata apenas de um orçamento que se prevê.----------------
--------Dada  a  palavra  ao  Sr.  Membro  Sérgio  Sampaio  pelo  Presidente  da  mesa  da 
assembleia,  este  colocou  a  pergunta  se  existiam critérios  para  atribuição  de  verbas  às 
colectividades?-------------------------------------------------------------------------------------------
--------Dada  a  palavra  ao  Sr.  Presidente  do  executivo  pelo  Presidente  da  mesa  da 
assembleia, este respondeu que iriam aumentar os valores de atribuição às colectividades 
mas os critérios estariam a ser preparados e discutidos ainda.-------------------------------------
--------Dada a palavra ao Sr. Membro Paulo Silva pelo Presidente da mesa da assembleia, 
este disse que seria importante fixar esse critérios e que estaria disposto a ajudar nesse 
trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------O Sr. Presidente da mesa da assembleia colocou à votação o Plano de actividades 
que  se   anexa  (ANEXO I)  e  faz  parte  integrante  desta  acta,  tendo  sido  aprovado  por
UNANIMIDADE, com uma declaração de voto por parte de todo o grupo da JSPA - "o 
voto é favorável mas com o sentimento de quando o leram contavam que este fosse mais 
ambicioso"------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O Sr. Presidente  da mesa da assembleia  colocou à votação o Orçamento,  que de 
igual forma se anexa (ANEXO II) e faz parte integrante desta acta tendo sido aprovado por 
UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------------------
--------Terminada a ordem do dia o presidente da mesa da assembleia deu a palavra ao 
público presente que colocou algumas perguntas, e tendo feito algumas observações quanto 
ao discutido nesta assembleia. A mesa tomou a devida nota de tudo. ---------------------------
--------O Sr. Presidente da mesa da assembleia de seguida e antes de terminar a reunião 
congratulou-se pela forma como decorreram os trabalhos dando por encerrada a assembleia 
pelas vinte e uma horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------
--------De tudo que de mais  importante  nela  se  tratou,  se  lavrou na presente  acta,  para 
constar,  que depois de lida vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de 
Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------
O PRESIDENTE DA MESA:
O 1º SECRETÁRIO:
O 2º SECRETÁRIO:


