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ACTA Nº QUATRO
----------Aos vinte oito dias do mês de Setembro 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, 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-----------------------------------------------------------------------------------

 Análise,  discussão  e  votação  da  proposta  da  Junta  de  Freguesia  sobre 
rectificação do orçamento.-----------------------------------------------------------

 Informação  do  Sr.  Presidente  do  Executivo  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 1º 
Secretário para que este procedesse à leitura da acta da Assembleia anterior. Esta depois de 
lida foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada por sete votos a favor e duas 
abstenções. -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------Entrou-se no período de antes da ordem do dia e antes de proceder às inscrições, o 
Presidente da Mesa, referiu ter havido um erro formal aquando da votação do “voto de 
protesto” apresentado na Assembleia anterior pelo grupo JSPA, porquanto na votação se 
verificou um empate de quatro votos favoráveis e quatro votos contra, não vencendo o voto 
de qualidade do Presidente da Mesa, por se ter abstido. Este erro formal foi detectado pela 
mesa  aquando  da  redacção  da  acta  anterior.  Referiu  ainda,  ter  sido  feita  consulta  a 
legislação específica, bem como a especialistas na matéria e que o caso concreto não se 
encontra previsto na lei. Em face disto, a mesa propôs que se procedesse à repetição da 
votação,  no  que  foi  contestada  pelos  membros  apresentantes  do  “voto  de  protesto”, 
porquanto a sua intenção era apenas alertar para as afirmações que consideravam injustas 
por parte do Presidente do Executivo. Depois de consultados os secretários da mesa, esta, 
na  voz do seu Presidente  decidiu  manter  a  repetição  da  votação.  Efectuada  a  votação, 
verificou-se o resultado de quatro votos a favor, quatro votos contra e uma abstenção, do 
Presidente  da  Mesa,  pelo  que  o  impasse  se  manteve.  Na  sequência  deste  impasse,  os 
membros  do grupo JSPA, requereram à mesa  que o assunto fosse encerrado sem nova 
votação.----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Abertas as inscrições para este período, o membro Sr. Alípio Mansilhas louvou a 
atitude do executivo pela  digna qualidade da placa colocada à entrada da Freguesia no 
sentido Famalicão/Santo Tirso e questionou o executivo se pensavam em colocar outras 
nos restantes  pontos de entrada na Freguesia e quando. Lembrou ainda a colocação do 
espelho na ligação da Rua Padre José Mendes Carvalho com a Rua da Estrada Nacional 
204.  Em resposta,  o  Presidente  do  Executivo  referiu  que  relativamente  ao  espelho,  o 
mesmo  já  tinha  sido  pedido  ao  organismo  competente.  No  que  concerne,  às  placas 
indicativas de Freguesia, agradeceu o reparo e que estava prevista a sua colocação logo que 
o problema das confrontações com as Freguesias limítrofes de Areias e Landim estivesse 
ultrapassado,  problema  este  que  foi  herdado  da  anterior  Junta.  O  membro  Sr.  Alípio 
Mansilhas ficou indignado com o que ouviu, afirmando que “estamos aqui de boa fé” e 
disse ainda que o Presidente do Executivo não deveria atirar “pedras”, e que se recusava a
continuar a ouvir nas Assembleias a referência ao outro tempo. Pediu a palavra o membro 
Sr.  Manuel  Cunha,  para  esclarecer  o  problema relacionado com as  confrontações  atrás 
referidas  e  a  localização  dos  marcos  delimitativos.  Foi  por  este  membro  dito  que  em 
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tempos, tinha, na qualidade de Presidente da Junta, tido reuniões nos locais em questão 
com técnicos da Câmara Municipal V.N. Famalicão e do PDM, e que os limites ficaram 
definidos e que não eram aqueles que agora se discutem. Ainda o membro Sr. Manuel 
Cunha se mostrou colaborante no sentido de indicar os locais onde os marcos limitativos de 
Freguesia se encontram. --------------------------------------------------------------------------------
-----------Entrando no período da ordem do dia, o primeiro ponto, proposta de rectificação 
do orçamento para dois mil e dois (anexo número um que se junta e se dá por integralmente 
reproduzido),  foi  lida  pelo  segundo  Secretário.  Posta  à  discussão  inscreveram-se  os 
membros Sr. Manuel Cunha e Sr. Sérgio Sampaio. O primeiro questionou sobre o aumento 
da verba para o material honorífico e o segundo pretendia saber a que se destinavam os 
aumentos nas rubricas outras despesas correntes, outros edifícios e construções diversas. 
Em  resposta  o  Executivo  esclareceu  a  que  se  destinavam  as  alterações  nas  verbas 
suscitadas. Procedeu-se de seguida à votação, sendo o resultado de oito votos a favor e uma 
abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------No segundo ponto da ordem do dia, a Mesa distribuiu a todos os membros da 
Assembleia o documento escrito emitido pelo executivo, onde constavam as informações 
no que concerne à actividade do mesmo (anexo número dois que junta e se dá aqui por 
integralmente reproduzido).  Pelo Presidente  da Mesa foi  informado à assembleia  que o 
documento  em distribuição  se  encontrava  na  sua  posse  desde  o  quinto  dia  anterior  à 
realização da assembleia e que os membros que o pretendessem, de futuro, o poderiam 
procurar  junto dele.  Feita  a  leitura  do documento  pelo primeiro  Secretário,  foi  posta  à 
discussão tendo sido pedida a palavra pelo membro Sr. Sérgio Sampaio que questionou o 
executivo sobre o facto de no anterior documento (orçamento rectificativo), constar uma 
verba para material  honorífico e  no documento  em discussão a mesma rubrica não ter 
qualquer valor. Em resposta,  a Junta esclareceu que o material  honorífico adquirido foi 
liquidado em Setembro e que o documento em discussão se situa em trinta e um de Agosto, 
razão pela qual ainda não aparece.  Seguidamente pediu a palavra o membro Sr. Alípio 
Mansilhas,  para  manifestar  desacordo  pela  forma  como  o  documento  estava  a  ser 
divulgado, sugerindo que o mesmo deveria ser enviado juntamente com a convocatória da 
assembleia.  O  Presidente  da  Mesa  esclareceu  que  a  questão  era  temporal,  já  que  a 
convocatória das assembleias terá que ser efectuada com a antecedência mínima de oito 
dias e que a legislação prevê que a informação escrita sobre a actividade do executivo deve 
ser enviada ao Presidente da Mesa com a antecedência  de cinco dias sobre o início da 
sessão, o que desde logo, impossibilita tal procedimento. A Junta de Freguesia, na voz do 
seu Presidente, dispôs-se a abordar a questão e tentar disponibilizar o documento a tempo 
de ser distribuído juntamente com a convocatória. Ainda sobre o envio desta informação, o 
membro Sr. Carlos Sampaio, referiu que não sendo este documento objecto de votação, 
mas tão só meramente informativo, não tem qualquer sentido o seu prévio envio, mas sim a 
procura do documento pelos potenciais interessados. ----------------------------------------------
----------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 quarenta minutos. ----------------------------
O PRESIDENTE DA MESA:
O 1.º SECRETÁRIO:
O 2.º SECRETÁRIO:


