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ACTA Nº NOVE
----------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de dois mil e três, 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 2004.

3. Período depois da Ordem do Dia
----------  O Presidente  da  Assembleia,  após  leitura  da ordem de trabalhos  informou  os 
restantes membros da correspondência recebida, tendo de seguida pedido 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 uma abstenção. ---
----------- Entrando-se mo período antes da ordem do dia, foi pelo Senhor Presidente da 
Mesa solicitado que se inscrevessem os senhores membros que o pretendessem, não tendo 
havido    inscrições. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------  No  período  da  ordem  do  dia,  a  Mesa  distribuiu  a  todos  os  membros  da 
Assembleia um documento escrito emitido pelo executivo, onde constava uma proposta de 
aditamento  ao  Plano  de  Actividades  e  Orçamento  para  2004,  propondo  que  o  mesmo 
fizesse parte integrante do Plano de Actividades e Orçamento para 2004 (anexo número um 
que  junta  e  se  dá  aqui  por  integralmente  reproduzido)  entregue  juntamente  com  a 
convocatório o que foi unanimemente aceite.------------------------------------------------------
----------- O Senhor Presidente da Mesa deu de seguida a palavra ao Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia, que justificou o aditamento pelo facto de não terem sido mencionadas, 
por  lapso,  receitas  de donativos  de particulares  para a  edição de uma revista  e do seu 
próprio vencimento. -------------------------------------------------------------------------------------
-----------  O senhor  Presidente  da  Mesa  abriu  então  as  inscrições  para  a  discussão  do 
documento  em debate,  com inclusão  do  aditamento  atrás  referido,  tendo-se  inscrito  os 
senhores membros Sérgio Sampaio, Alípio Mansilhas e Paulo Silva.----------------------------
---------- O primeiro inscrito afirmou ter algumas dúvidas em identificar os Planos de 2003 
e 2004, dado que os textos de um e outro são quase os mesmos, tendo mesmo lido alguns 
trechos de um e de outro. Disse ainda que chegou a pensar que não se fez nada ou ter 
havido engano na distribuição,  mas que numa leitura  mais  atenta  lá descobriu algumas 
diferenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- O segundo inscrito referiu que relativamente ao projecto da Casa Mortuária se 
estava a andar para trás, já que em dois mil e três se previu um protocolo com a Câmara 
Municipal de cinquenta mil euros que não foi aproveitado e que por isso, para dois mil e 
quatro o protocolo previsto era só de cinco mil euros. Disse ainda que se deve dar um passo 
de cada vez, e não tentar dar muitos passos de cada vez. ------------------------------------------
-----------   O  terceiro  inscrito  alertou  para  a  necessidade  da  elaboração  de  planos 
plurianuais,  pois  por  esse  facto  é  que  surgem  nos  Planos  das  Juntas  de  Freguesia  as
obras no Caminho Municipal 1510 há vinte anos e isso, se deverá provavelmente à falta de 
planificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------- Em resposta, o senhor Presidente da Junta referiu que o facto de os protocolos 
não se realizarem se deve ao incumprimento por parte da Câmara Municipal, pois da parte 
do executivo nunca faltou ânimo para realizar as obras a que se propôs e que o projecto da 
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Casa Mortuária tinha encravado nos serviços técnicos da Câmara. Disse ainda que se não 
foi possível a realização de algumas obras, outras há que mesmo não sendo previsível a sua 
realização, foram iniciadas, tudo porque, houve necessidade de aproveitar a oportunidade 
da presença de máquinas municipais no terreno para dar início a obras que se realizarão 
futuramente. Relativamente ao Caminho Municipal 1510, apesar de ainda aparecer como 
plano para 2004, é um facto e real de que as mesmas já se vêem no terreno. A terminar, 
referiu que se não forem pegadas as obras à feição, elas podem perder a oportunidade. ------
----------- Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da mesa da assembleia, propôs a 
votação do Plano de Actividades e Orçamento da Junta de Freguesia para o ano de 2004, 
tendo o mesmo obtido cinco votos a favor e quatro abstenções ----------------------------------
----------- Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da mesa da assembleia, passou ao 
ponto seguinte, período depois da ordem do dia, tendo dado 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, desejou a todos 
um feliz ano de dois mil e quatro, dando por encerrada a assembleia pelas vinte e uma 
horas e trinta e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------- 
O PRESIDENTE DA MESA:
O 1.º SECRETÁRIO:
O 2.º SECRETÁRIO:


