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ACTA N.º DOIS
----------Aos vinte sete dias do mês de Abril do ano de dois mil e dois, pelas vinte horas e 
trinta e dois minutos, na sala de reuniões da Assembleia de Freguesia de Avidos, sita no 
Largo da Igreja, reuniu esta assembleia em sessão ordinária. -------------------------------------
----------Foi feita a convocação de todos os elementos componentes dos órgãos autárquicos 
por carta individual, tendo-se verificado a presença de todos. ------------------------------------
----------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

1. Período de antes da Ordem do Dia-----------------------------------------------------------
2. Ordem do Dia------------------------------------------------------------------------------------

 Ratificação da aceitação da delegação de poderes dos órgãos municipais na Junta 
de Freguesia para o mandato de 2002/2005, delegando poderes no Sr. Presidente 
da Junta para os subscrever; ---------------------------------------------------------------

 Apreciação, discussão e votação das Contas referentes ao ano de 2001; -----------
 Apreciação  da  informação  do  Sr.  Presidente  da  Junta  sobre  a  actividade 

desenvolvida; --------------------------------------------------------------------------------
3. Período depois da Ordem do Dia-------------------------------------------------------------

----------O presidente da assembleia, após leitura da ordem de trabalhos, deu a palavra ao 
primeiro Secretário para que este procedesse à leitura da acta da tomada de posse. Esta 
depois de lida foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada e assinada por todos. ---
----------Procedeu  o  primeiro  Secretário,  logo  de  seguida,  à  leitura  da  acta  da  última 
assembleia.  Depois  de  lida  foi  posta  à  discussão  e  votação,  tendo  sido  aprovada  por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------Aberta  as  inscrições  para  o  período  antes  da  ordem do  dia,  inscreveram-se  os 
membros Sr. Alípio Mansilhas e o Sr. Avelino Lemos. --------------------------------------------
----------Dada a palavra pelo Sr. Presidente da mesa da Assembleia ao Sr. Lemos por este 
foi dito que estaríamos perante uma ilegalidade no facto da acta da tomada de posse ter 
sido apenas neste dia assinada.  Fez ainda uma observação e comentário  ao trabalho da 
Junta de Freguesia no âmbito do cruzeiro que foi retirado do cemitério.  Afirmou que o 
cruzeiro não era da Junta mas de todos e que por isso a Assembleia deveria ser consultada. 
Referiu-se ainda ao facto de entender que o trabalho de valetas na Rua Correia Marques 
não pertencer aos membros  da Junta e da Assembleia  e sim ao empreiteiro,  não sendo 
correcto essas pessoas exercerem trabalhos de cantoneiros. --------------------------------------
-----------Dada a palavra pelo Sr. Presidente da mesa da Assembleia ao Sr. Mansilhas por 
este foi  perguntado se a Junta de Freguesia se fez ou não representar no congresso da 
ANAFRE e se participaram quais os resultados. ----------------------------------------------------
-----------O Sr. Presidente da Junta pediu a palavra para responder a estas observações e 
questões, tendo lhe sido concedida pelo Sr. Presidente da mesa da Assembleia. ---------------
-----------Relativamente ao assunto do congresso da ANAFRE, a Junta de Freguesia não se 
fez representar por imperativos pessoais de todos os membros do executivo. Do cruzeiro 
entendeu a Junta que o Local actual (início da Rua Correia Marques) seria o ideal embora o 
trabalho de arranjos da pequena rotunda ainda não se encontrassem concluídos. --------------
-------- O Sr. Presidente da mesa da Assembleia referiu que relativamente ao assunto do 
cruzeiro  a  assembleia  foi  ouvida e  votou favoravelmente  no momento  da discussão do 
plano de actividades no qual constava a demolição do cemitério.Como a Junta de Freguesia 
por  lei  é  responsável  e  tem  competência  nesta  área  de  preservação  e   manutenção do
património,  não  compete  agora  a  esta  assembleia  a  deliberação  sobre  a  localização 
definitiva do cruzeiro. ----------------------------------------------------------------------------------
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----------Pedida a palavra pelo membro Sr. Sérgio Sampaio, foi-lhe concedida, e por ele foi 
dito que relativo ao assunto da aprovação das actas existe a chamada "aprovação em minuta 
de acta" e que esta poderá ser usada para estes casos. ----------------------------------------------
----------Pedida a palavra pelo membro Sr. Manuel Cunha, foi-lhe concedida, e por ele foi 
dito que no caso das valetas a responsabilidade era do empreiteiro. -----------------------------
--------O Sr. Presidente da Junta pediu a palavra para responder a esta observação, tendo lhe 
sido concedida pelo Sr. Presidente da mesa da Assembleia. Assim disse que a Junta teve de 
resolver um problema que a curto prazo se poderia agravar pelas chuvas e então a Junta, 
membros da assembleia e outros voluntários deitaram mãos à obra e que era de louvar a 
ajuda dada. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------De seguida entrou-se no período da Ordem do Dia: --------------------------------------
----------Foi distribuída pela mesa uma proposta do executivo, anexo n.º um que se junta e 
aqui se dá por integralmente reproduzido, sobre a delegação de competências de celebrar 
protocolos com o Município, tendo sido colocada à discussão. ----------------------------------
----------Pelo  Sr.  Cunha  foi  apenas  perguntado  o  valor  limite  dos  protocolos,  ao  que 
respondeu o Sr. Presidente do executivo que não há limites a não ser os fixados por lei e 
que quanto mais se conseguir melhor será.-----------------------------------------------------------
----------A proposta foi posta à votação sendo aprovada por unanimidade e face à urgência 
da aprovação em acta esta foi aprovada em minuta de acta. --------------------------------------
----------Passou o Sr. Presidente da mesa da assembleia ao segundo ponto da ordem do Dia. 
----------Não houve qualquer  intervenção pelo que se iniciou a votação.  Foi aprovada a 
conta de gerência do ano de dois mil e um com quatro votos a favor e cinco abstenções. ----
--------O presidente da assembleia de seguida dá a palavra ao Presidente do executivo para 
que  este  passasse  a  apresentar  as  informações  relativas  ao  trabalho  desenvolvido  na 
freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Após a apresentação, inscreveram-se para intervir os Membros Sr. Sérgio Sampaio 
e Sr. Manuel Cunha. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Dada  a  palavra  ao  membro  Sr.  Sérgio,  por  este  foi  dito  que  as  informações 
deveriam ser prestadas por escrito já que é assim que a lei exige.--------------------------------
----------Dada a palavra ao membro Sr. Cunha, por este foi perguntado se as casas de banho 
da escola primária seriam para demolir. -------------------------------------------------------------
----------Dada a  palavra ao Sr.  presidente  do executivo  este  respondeu e  comentou que 
repararam as casas de banho por estas ainda terem de funcionar por mais um ano e que só 
depois serão demolidas. --------------------------------------------------------------------------------
----------Terminada a ordem do dia o Sr. 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 e sobre outros temas. A mesa tomou a devida nota de tudo. --
----------O Sr. Presidente da mesa da assembleia de seguida e antes de terminar a reunião 
agradeceu  a  todos  os  presentes  pela  forma  como  decorreram  os  trabalhos  dando  por 
encerrada a assembleia pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos. -----------------------
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