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ACTA Nº CATORZE
----------  Aos dois dias do mês de Abril  de dois mil  e cinco,  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; ------------------------------------------------------------------------------------------
 Informação do Sr. Presidente do Executivo sobre a actividade desenvolvida.---------
3. Período depois da Ordem do Dia-------------------------------------------------------------

---------- O Presidente da Mesa da Assembleia, após leitura da ordem de trabalhos pediu ao 
Segundo Secretário para proceder à leitura da acta da assembleia anterior. Esta depois de 
lida foi posta à discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------------
----------  Aberto  o  período  antes  da  ordem do  dia,  inscreveram-se  para  intervenção  os 
membros Sr. José Teixeira, Sr. Alípio Mansilhas, Sr. Sérgio Sampaio e Sr. António Gomes, 
na qualidade de Presidente do executivo. O primeiro orador referiu existirem na Rua da 
Estrada Nacional 204, aos Kms. 43,4 e 44,2 tampas de saneamento partidas, o que poderá 
provocar acidentes de viação, ou danificação de viaturas. O segundo orador criticou o facto 
da nas actas, apesar de ser referido o Presidente do executivo, ainda ser mencionado o seu 
nome. O terceiro orador inscrito, manifestou a opinião de que o Sr. Presidente do executivo 
não tendo uma intervenção política no início do seu mandato, está nesta altura a ter uma 
intervenção política que em alguns casos não é verdadeira, referindo como exemplo uma 
entrevista  dada  pelo  Sr.  António  Gomes  ao  Jornal  “Povo  Famalicense”  em  finais  de 
Fevereiro passado, onde o entrevistado mostrou satisfação quanto ao trabalho desenvolvido 
referindo o facto de este executivo ter feito mais nestes anos que os restantes, desde o vinte 
e cinco de Abril, que em seu entender não é verdade. O último inscrito, afirmou que não se 
encontra na posição de presidente da junta de freguesia pela política, sendo de facto um 
fraco político, mas que com a actual Câmara Municipal, já ter sido possível fazer mais em 
Avidos que com as anteriores Câmaras e que era esse o espírito da entrevista que deu, 
nunca  tendo  sido  sua  intenção  referir-se  aos  executivos  da  freguesia,  mas  sim  aos 
executivos municipais. ---------------------------------------------------------------------------------
---------  Entrando  no  primeiro  ponto  do  período  da  ordem  de  trabalhos,  foi  lida  pelo 
primeiro secretário a introdução do Relatório e Contas da Gestão do ano de 2003 (Anexo 
número um que se junta e se dá aqui por integralmente reproduzido) e que juntamente com 
a convocatória, havia sido distribuído a todos os membros da Assembleia de Freguesia. Tal 
documento  foi  apresentado  com projecção  multimédia,  por  forma  a  ilustrar  o  trabalho 
efectuado,  não  só  aos  membros  da  Assembleia  como  ao  público.  Depois  da  referida 
apresentação,  o  Presidente  da  Mesa  da  Assembleia  abriu  as  inscrições  para  discussão, 
tendo-se inscrito os membros Sr. Sérgio Sampaio, Sr. Alípio Mansilhas, e Sr. Paulo Silva. -
---------- O membro Sr. Sérgio Sampaio iniciou a sua intervenção por referir  que é seu 
papel  enquanto  oposição,  contestar  o  que  considera  estar  mal,  salvaguardando  a  sua 
posição  conforme  os  cargos  que  ocupa  nos  diversos  organismos  na  freguesia.  No 
seguimento  da  sua  anterior  intervenção,  reforça  a  ideia  de  que  as  introduções  aos 
documentos  apresentados,  são  cada  vez  “mais  políticas”.  Referindo-se  ao  orçamento, 
ressalvou o facto de as contas terem sido apresentadas de forma esclarecedora, no entanto a 
rubrica “Outros” pode servir para muita coisa. Referiu ainda que o Orçamento inicial para 
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2004 contemplava  um valor  global  de  noventa  e  cinco  mil  e  tal  euros,  depois,  com a 
revisão passou para cento e trinta e seis mil e tal, mas que afinal o efectivo ficou-se por 
perto  dos  cento  e  três  mil  euros,  que  quase  se  não  justificava  a  apresentação  de  um 
orçamento rectificativo.  De seguida, usando da palavra o membro Sr. Alípio Mansilhas 
questionou o executivo sobre o facto de a limpeza das estradas nacionais 204 e 204-5 ser da 
responsabilidade da Câmara, porque razão a Junta custeou tal despesa, e alertando para o 
facto de ter sido referido aquisições no estabelecimento do Sr. José Teixeira, sendo ele um 
membro  da  Assembleia  de  Freguesia,  o  que  pode  entender-se  como  menos  ético.  O 
membro Sr. Paulo Silva mostrou-se satisfeito com as obras efectuadas ao longo do ano, e 
apelou à continuação do ritmo de trabalho no decorrer deste quarto ano de mandato. -------- 
----------  Em  resposta,  o  presidente  do  executivo  Sr.  António  Gomes  afirmou  que  a 
observação das aquisições no estabelecimento do membro Sr. José Teixeira era oportuna 
mas que tal se devia ao facto das boas condições comerciais; que as verbas que estavam 
previstas serem recebidas no orçamento de 2004 transitaram para o orçamento de 2005 – 
por exemplo o caso da Avenida e Casa Mortuária; a limpeza das estradas atrás referidas são 
da responsabilidade do I.E.P. mas como este Instituto não as fizeram a junta procedeu a 
esse trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------
---------- Não havendo mais inscrições, o Sr. Presidente da mesa da assembleia, propôs a 
votação do Relatório e Contas da Gestão da Junta de Freguesia do ano de 2004, tendo o 
mesmo sido aprovado por UNANIMIDADE. -------------------------------------------------------
---------- Os membros da JSPA (Junta ao Serviço do Povo de Avidos) fizeram questão de 
apresentar  declaração  de  voto,  onde  esclarecem  as  razões  pelas  quais  votam 
favoravelmente  (anexo  dois  que  se  junta  e  se  dá  aqui  por  integralmente  reproduzido). 
---------- Passando ao ponto dois da ordem do dia, o primeiro secretário procedeu à leitura 
da informação do executivo sobre a actividade desenvolvida, tendo sido complementada 
com os esclarecimentos do Sr. António Gomes – Presidente da Junta. -------------------------- 
---------- 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, tendo dado por 
encerrada a assembleia pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos. ----------------- 
O PRESIDENTE DA MESA:_________________________________________________
O 1.º SECRETÁRIO:________________________________________________________
O 2.º SECRETÁRIO:________________________________________________________


