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ACTA Nº TREZE
---------- Aos vinte e nove dias do mês de Dezembro 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 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 2005;

3. Período depois da Ordem do Dia
---------- O Presidente da Mesa da Assembleia, após leitura da ordem de trabalhos informou 
os restantes membros da correspondência recebida, tendo de seguida pedido ao Primeiro 
Secretário a leitura da acta da assembleia anterior. Esta depois de lida foi posta à discussão 
e votação, tendo sido aprovada por oito votos favoráveis e uma abstenção. --------------------
---------- No período antes da ordem do dia, o membro Sr. Avelino Lemos pediu a palavra 
e, no uso desta, referiu existirem no passeio junto ao “Restaurante Amaury”, na Rua da 
Estrada Nacional 204-5, uma barreira no passeio, forçando os peões a descer à rua, pondo 
em causa a segurança das pessoas. De seguida foi dada a possibilidade ao presidente do 
executivo de responder, tendo este reconhecido que no local falta a colocação de uma caixa 
de saneamento e que o problema irá ser resolvido em breve. -------------------------------------
---------- Ainda no período antes da ordem do dia, o Presidente da Junta de Freguesia, Sr. 
António Gomes, pediu para distribuir um documento onde constava o resumo da actividade 
desenvolvida pelo executivo no período de Outubro a Dezembro de 2004 (Anexo um que 
se  junta  e  se  dá  por  integralmente  reproduzido),  tendo  de  seguida  procedido  a  alguns 
esclarecimentos  complementares.  Foi  solicitada  pelo  membro  Sr.  Alípio  Mansilhas  a 
informação, se os dados constantes no documento entregue iriam fazer parte do Relatório 
de Gestão relativa ao ano de 2004, tendo-lhe sido respondido que sim. ------------------------- 
---------  O Presidente  da  Mesa passou de  seguida  à  ordem do dia,  tendo solicitado  ao 
Segundo Secretário a leitura do Plano de Actividades para o ano de 2005 e ao Primeiro 
Secretário a leitura do Orçamento para o ano de 2005 (Anexo número dois que se junta e se 
dá aqui por integralmente reproduzido). Depois de ouvida a leitura, o Presidente da Mesa 
da  Assembleia  abriu  as  inscrições  para  discussão,  tendo-se  inscrito  os  membros  Srs. 
Manuel Cunha, Avelino Lemos e Sérgio Sampaio. -------------------------------------------------
---------- O membro Sr. Manuel Cunha afirmou que nada melhor do que o tempo para pôr 
as mentes no lugar e que efectivamente só se faz o que é possível. Questionou o executivo 
se a referência no ponto 4.2.3 do plano de actividades aos motivos alheios ao executivo se 
prendiam com o executivo anterior.  Questionou também que tipo de arranjo urbanístico 
estaria previsto para o Largo da Igreja e afirmou que era da opinião de que a população 
deveria ter conhecimento do projecto antes do início das obras. Ainda o mesmo pediu para 
serem corrigidas as datas constantes do mapa de receitas do orçamento. -----------------------
---------- O segundo inscrito Sr. Avelino Lemos prescindiu do uso da palavra dado que a 
sua intervenção iria repetir no essencial a intervenção anterior. ----------------------------------
----------- O terceiro inscrito Sr Sérgio Sampaio afirmou que o plano não era novo era antes 
uma repetição do plano do ano anterior a única diferença residia no facto das verbas para 
obras no ano de 2004 serem de cerca de 58 mil euros e o deste ano ser de cerca de 149 mil 
euros. Interrogou também o executivo sobre que parte era comparticipada no Programa de 
modernização administrativa e qual o custo previsto para a construção da casa mortuária. --
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----------- Em resposta a este último, o Tesoureiro Sr. José Augusto Alves esclareceu que 
existe um protocolo com a DGAL de 50%, ou seja, cerca de 10 mil  euros. Quanto aos 
valores inscritos para obras no ano de 2004 lembrou que o valor inicial de 58 mil euros foi 
revisto e ampliado pela Assembleia para o valor de cerca de 94 mil euros. O sr. Presidente 
do  executivo  – Sr  António  Gomes  -  respondendo às  restantes  questões  afirmou  que o 
arranjo para o Largo da Igreja estava previsto a construção de um auditório e salas de apoio 
e logo que o projecto estivesse concluído seria colocado à disposição para consulta pública. 
Quanto às dúvidas sobre as razões do uso da expressão “motivos alheios a este executivo” 
nada tem haver com o executivo anterior mas sim pelo facto de a responsabilidade daquelas 
obras  serem inicialmente  da  JAE e  no  momento  serem da  Câmara  Municipal,  tirando 
qualquer  responsabilidade ao executivo anterior.  Quanto ao valor da casa mortuária,  os 
protocolos ascendem a 59.500 euros pelo que toda a ajuda que poderem prestar será bem-
vinda. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------- 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 2005, 
tendo o mesmo sido aprovado por UNANIMIDADE. ---------------------------------------------
---------- No período depois da ordem do dia, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, deu 
a palavra aos elementos do público presente, tendo sido colocadas algumas perguntas e 
tendo sido feitas 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, formulou votos 
de Bom Ano de 2005 para todos os presentes e de progresso para todos os Avidenses, tendo 
dado por encerrada a assembleia pelas vinte e uma horas e vinte minutos. ------------------- 
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