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ACTA Nº CINCO
------------Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro 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

 Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades e Orçamento para o 
ano de 2003;

3. Período depois da Ordem do Dia
---------- O Presidente da Assembleia, após leitura da ordem de trabalhos deu a palavra ao 
2º 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  unanimidade  com a 
rectificação,  pedida pelo membro Sr. Alípio Mansilhas, no que se refere à indicação na 
mesma de “louvou a atitude do executivo” a qual deverá constar como “deu os parabéns ao 
executivo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------Entrou-se no período de antes da ordem do dia e o Presidente da Mesa abriu as 
inscrições para os interessados, tendo-se inscrito os membros Srs. José Carlos Pereira, José 
Teixeira, Sérgio Sampaio e Manuel Cunha.---------------------------------------------------------
-----------Dada a palavra ao primeiro membro inscrito, por este foi apresentada a questão 
relacionada  com as  águas  pluviais  na  Rua de  Corneiras  e  os  limites  de velocidade  na 
mesma rua. O segundo membro inscrito, pretendeu questionar o executivo sobre assuntos 
relacionados  com  o  tema  da  ordem  do  dia,  pelo  que  relegou  para  mais  tarde  a  sua 
intervenção.  O terceiro membro inscrito, saudou a iniciativa da Junta de Freguesia pela 
prova de atletismo integrada nas comemorações da festa anual de S. Martinho. Por último, 
falou  o  quarto  membro  inscrito,  que  pretendia  que  acabassem  com  certas  notícias 
divulgadas na comunicação social, na medida em que, têm sido concedidas entrevistas pelo 
executivo,  nas quais  se omitem iniciativas  que na sua óptica pertenceram ao executivo 
anterior, como por exemplo, o Saneamento da Tojeda e da Fitor, bem como o projecto da 
Pré-primária. ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------Em resposta às questões ora apresentadas, o Presidente da Junta, informou que 
para  a  Rua  de  Corneiras  está  a  ser  elaborado  o  projecto  de  saneamento;  agradeceu  a 
saudação do membro Sr. Sérgio Sampaio e contestou a intervenção do membro Sr. Manuel 
Cunha, porque relativamente ao saneamento, tiveram que efectuar os contactos no sentido 
de negociar as condições das partes envolvidas e no que concerne à Pré-primária embora já 
existisse projecto, a inclusão no PIDDAC se deveu à insistência do actual executivo junto 
da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------
------------Entrando no período da ordem do dia foi proposta pelo Presidente da Assembleia, 
que  a  discussão  e  votação  do  Plano  e  do  Orçamento,  fosse  efectuada  separadamente, 
situação  que  não  mereceu  qualquer  contestação.  Foi  lido  pelos  secretários  o  plano  de 
actividades do executivo para dois mil e três (anexo número um que junta e se dá aqui por 
integralmente  reproduzido).  Inscreveram-se  para  este  período  os  membros  Srs.  José 
Teixeira, Alípio Mansilhas, Sérgio Sampaio, Manuel Cunha e Avelino Lemos. ---------------
------------Dada a palavra ao primeiro este questionou a Junta sobre o alargamento da Rua 
de S. João à Rua do INA e quais os muros de vedação a efectuar, questionando também 
sobre  que tipo  de muros  seriam construídos  na  Rua dos  Moinhos  e  como seria  o  seu 
alargamento. O segundo, referiu-se à festa de Natal das crianças e que esta era promovida 
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pela  Assembleia  e  Junta  de  Freguesia,  assim  como  era  habitual  percorrer  as  casas 
comerciais e indústrias da freguesia para obtenção de apoios e que este ano apenas a Junta 
de Freguesia levou a cabo esta iniciativa, sem recurso a apoios externos. O terceiro inscrito, 
não entendeu o verdadeiro sentido da introdução ao plano e questionou o executivo sobre a 
localização da casa mortuária. O quarto interveniente, pediu esclarecimento sobre o arranjo 
urbanístico da Avenida Comendador José da Costa Oliveira. O último inscrito, abordou a 
questão do Parque da Ponte.----------------------------------------------------------------------------
------------Em  resposta,  o  Presidente  do  Executivo  afirmou  que  relativamente  ao 
alargamento da Rua de S. João à Rua do INA, estavam em conversações com os herdeiros 
e que só após as negociações, se poderia definir a obra em concreto. Sobre o acesso à ponte 
na Rua dos Moinhos, o alargamento não poderia ir além da largura da ponte. No que diz 
respeito à festa de Natal das crianças, foi por lapso, que não contactaram a Assembleia de 
Freguesia,  embora  alguns  membros  da  mesma  tivessem prestado  colaboração,  a  título 
particular  e  que  não  pediram  apoios  financeiros  para  não  ficarem  numa  situação  de 
dependência face a estas entidades. Relativamente, à Casa Mortuária, os arquitectos têm 
ainda  pendente  qual  a  melhor  localização,  se  da  direita,  se  da  esquerda  do  Cemitério. 
Quanto ao arranjo urbanístico da Avenida Comendador José da Costa Oliveira, prevê-se 
que sejam retirados os canteiros centrais para facilitar a circulação e o estacionamento de 
viaturas. Em relação, ao Parque da Ponte, o executivo informou que concluíram contactos 
com um proprietário  confinante  (Sr.  Cardoso),  para  a  cedência  de  terreno  para  o  seu 
alargamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------Não havendo mais nada a discutir sobre o ponto, o Presidente da Assembleia, 
pôs  à  votação  o  Plano,  tendo  o  mesmo  merecido  aprovação  por  unanimidade. 
-------------------------------Entrou-se de  seguida  na discussão  do orçamento  do executivo 
para  dois  mil  e  três  (anexo  número  dois  que  junta  e  se  dá  aqui  por  integralmente 
reproduzido). Este foi lido pelos secretários e de seguida inscreveram-se os membros Srs. 
Sérgio Sampaio e Paulo Silva. O primeiro questionou qual o valor exacto das transferências 
de capital, oriundo da Câmara Municipal e qual o destino das verbas inscritas nas rubricas 
de  “Munições,  explosivos  e  outros  artifícios”  e  “Alimentação,  roupas  e  calçado”.  Pelo 
segundo, foi referido que a forma e conteúdo da apresentação do orçamento é francamente 
positivo.  Em  resposta,  o  Presidente  da  Junta,  esclareceu  as  questões  suscitadas  pelo 
membro Sr. Sérgio Sampaio. --------------------------------------------------------------------------
---------Não havendo mais nada a discutir sobre o ponto, o Presidente da Assembleia, pôs à 
votação o Orçamento, tendo o mesmo merecido aprovação por unanimidade. -----------------
----------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. ----------------------------
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