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ACTA Nº DEZ
----------Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e quatro, 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 ausência do membro Sr. Alípio Mansilhas o qual 
fez chegar à mesa um pedido de justificação de falta. ----------------------------------------------
----------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------

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

 Apreciação,  discussão  e  votação  dos  documentos  de  prestação  de  contas 
referentes ao ano de 2003;

 Informação do Sr. Presidente do Executivo sobre a actividade desenvolvida;
 Apreciação, discussão e votação de uma proposta da Junta de Freguesia, sobre a 

toponímia de novos arruamentos.
3. Período depois da Ordem do Dia

----------  O Presidente  da  Mesa  da  Assembleia,  após  a  leitura  da  ordem de  trabalhos, 
solicitou ao segundo secretário a leitura da acta da assembleia anterior. Esta, depois de lida, 
foi posta a discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------------
---------- No período antes da ordem do dia, o membro Sr. José Teixeira pediu a palavra e, 
no  uso  desta,  referiu  existirem no  passeio  junto  ao  “Café  Costa”,  na  Rua  da  Estrada 
Nacional 204, tampas partidas, o que põe em causa a segurança de pessoas e animais. ------
----------  Sendo  dada  a  possibilidade  ao  presidente  do  executivo  de  responder,  este 
informou já ter sido comunicado ao Instituto das Estradas de Portugal e ao empreiteiro tal 
anomalia, tendo, inclusive, proposto que a obra fosse executada pela Junta de Freguesia, 
contudo esta solução foi recusada. --------------------------------------------------------------------
----------- Entrando no período da ordem do dia, o Sr. Presidente da Mesa informou que por 
motivos funcionais, os pontos a discutir iriam sofrer uma alteração, passando o primeiro 
ponto a ser o último. ------------------------------------------------------------------------------------
----------- Foi de seguida lida, pelo segundo secretário, a informação escrita do executivo 
(Anexo  um que  se  junta  e  se  dá  por  integralmente  reproduzido)  entregue  na  mesa  e, 
conforme compromisso do Sr. Presidente da Mesa, distribuíra aos membros da Assembleia 
com a devida antecedência. ----------------------------------------------------------------------------
-----------  Foi  permitido  ao  Presidente  da  Junta  esclarecer  e  acrescentar  alguns  pontos 
referindo-se à retirada das árvores da Avenida Comendador José Costa Oliveira, pelo facto 
de ser a altura ideal para as transplantar. Referiu ainda ter sido aproveitada a oportunidade 
de máquinas e material existentes na Freguesia para se proceder à colocação do saneamento 
na Rua do Bairro Novo.--------------------------------------------------------------------------------- 
----------- Abertas as inscrições para pedido de esclarecimentos ou informações adicionais, 
foi pedida a palavra pelo membro Sr. Manuel Cunha, que questionou o executivo sobre a 
que colector iria ser ligado o saneamento do Bairro Novo. ----------------------------------------
----------- Em resposta, o Presidente do Executivo informou que o saneamento seria ligado 
à caixa do colector mais próxima da ponte. ----------------------------------------------------------
----------- No ponto dois, foi lida pelo segundo secretário a proposta sobre a toponímia de 
novos arruamentos (Anexo dois que se junta e se dá por integralmente reproduzido).---------
------------Abertas as inscrições,  pediram a palavra os membros Sr. Manuel Cunha e Sr. 
Paulo Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------- Dada a palavra ao primeiro, este salientou que entre duas freguesias com uma rua 
comum, esta só poderá ter um nome. Comentando o ponto dois da proposta, rectificou a 
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designação de Zona Industrial para Parque Industrial, nome que está, de facto, aprovado. 
Sugeriu que os pavilhões tivessem letras, contornando assim o nome das ruas. ---------------
------------ O segundo inscrito sugeriu que futuramente nas propostas de toponímia fosse 
referido o início e o final das artérias. ----------------------------------------------------------------
------------ De seguida foi dada a palavra ao Presidente do Executivo, tendo este informado 
a Assembleia do persistente trabalho na identificação dos precisos locais de confrontação 
com as freguesias limítrofes. ---------------------------------------------------------------------------
------------ Posta a votação a proposta de toponímia, a mesma mereceu votação unânime, 
confiando  à  Junta  de  Freguesia,  relativamente  ao  ponto  dois,  para  diligenciar,  com  a 
colaboração dos técnicos da Câmara Municipal, para a sua designação. ------------------------
------------ Entrando no ponto três da ordem de trabalhos, foi lido pelo segundo secretário a 
introdução do relatório e contas de 2003 (Anexo três se junta e se dá por integralmente 
reproduzido).  Tal  documento  foi  apresentado  com  projecção  multimédia,  por  forma  a 
ilustrar o trabalho efectuado, não só aos membros da Assembleia como ao público. No final 
foi permitido ao Sr. Presidente da Junta acrescentar algo ao que foi exibido. Este justificou 
a razão porque foram efectuados os muros de suporte no Caminho Municipal n.º 1510 e a 
concordância na Rua Bom Jesus de Penso coma Estrada Nacional n.º 204-5, pelo facto de 
só assim ser possível avançar com os projectos e financiamentos. -------------------------------
-----------  O Sr.  Presidente  da Assembleia  abriu  as inscrições  para o  debate,  não tendo 
havido qualquer inscrição. -----------------------------------------------------------------------------
----------- Postos a votação,  os documentos do Relatório e Contas, foram aprovados por 
UNANIMIDADE.--------------------------------------------------------------------------------------- 
----------- Foi ainda pedida, pelo Sr. Presidente do Executivo,  a possibilidade de prestar 
mais  uma  informação  que  julgara  de  grande  importância.  Concedida  a  palavra,  este 
comunicou que a Junta de Freguesia já tinha em sua posse o projecto para a construção da 
casa mortuária e que a obra iria começar independentemente da aprovação ou não de um 
projecto de financiamento, apresentado na Direcção Geral da Administração Local. ---------
----------- 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  dia  comemorativo  dos  30 anos  da revolução de Abril,  dando por  encerrada  a 
assembleia pelas vinte e uma horas e quarenta minutos. ------------------------------------------- 
O PRESIDENTE DA MESA:
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