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----------------------------------- ACTA NÚMERO QUATRO --------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2010 ------ 
Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dez, reuniu 
em sessão ordinária, na sua sede, pelas vinte e uma horas, a Assembleia de 
Freguesia de Avessadas, sita na Rua Mória, nº 20, sob a presidência do seu 
Presidente efectivo, Dr. Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, coadjuvado 
pelo Sr. António Fernando Pereira Nogueira e pela Sr.ª Maria de Fátima 
Barbosa Ribeiro, respectivamente, Primeiro Secretário e Segunda Secretária, 
com a seguinte ordem do dia:  --------------------------------------------------------------- 
---- Ponto um - Aprovação da acta da Sessão Ordinária realizada em 25 de 
Junho de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Ponto dois - Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Junta 
de Freguesia, acerca da actividade da Junta de Freguesia, nos termos da 
alínea o) do n.º 1 do artigo 17º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -------------------------------- 
---- Ponto três - Intervenção do público, nos termos do artigo 84.º, n.º 6, da Lei 
169/99, com a redacção dada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ------------ 
---- Assinaram a “Lista de Presenças”, para além dos mencionados, os 
seguintes deputados: ----------------------------------------------------------------------------- 
---- Elisabete Barros da Silva, Manuel Filipe Ribeiro Madureira e Maria da 
Glória Vasconcelos Moreira -------------------------------------------------------------------- 
---- Faltaram à reunião o Deputado Sr. Belmiro Pereira Soares e as Deputadas 
Srª Maria da Luz Correia de Amorim e Magda Rosa Silva Aguiar. ------------------- 
---- Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente declarou aberta a 
sessão, começando por dar as boas vindas a todos os presentes e de seguida, 
nos termos regimentais abriu o período de inscrições para os deputados que 
desejassem intervir no período antes da ordem do dia. -------------------------------- 
---- Inscreveu-se apenas o Sr. Deputado, Manuel Filipe Ribeiro Madureira, que 
seguidamente tomando a palavra, apresentou um voto de pesar, pelo 
falecimento da mãe do Sr. Presidente da Junta, a subscrever pelos restantes 
membros da Assembleia e a ser entregue à família. ------------------------------------ 
 ---- Dado não se tratar de uma interpelação, o Sr. Presidente da Junta 
tomando a palavra limitou-se a agradecer o gesto. -------------------------------------- 
---- Entrando no ponto um da ordem do dia foi lida e colocada à apreciação da 
Assembleia a acta da Sessão anterior, a qual, dado não se ter verificado 
quaisquer propostas de alteração foi aprovada por unanimidade. ------------------- 
---- Passando ao ponto dois da ordem do dia, o Sr. Presidente deu a palavra 
ao Presidente da Junta de Freguesia, Sr. Manuel Azevedo de Sousa, que 
passou a referir as iniciativas e obras em curso, designadamente, o arranjo dos 
jardins da escola primária e infantário, informou que a cobrança das taxas do 
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lixo estava ser efectuada pela Junta de Freguesia e que a limpeza das ruas 
tinha ficado a cargo da Junta de Freguesia, após acordo com a Câmara 
Municipal e que a Junta de Freguesia havia chegado a acordo com o seu 
proprietário para a compra do terreno para futura construção da casa mortuária 
e futuro alargamento do cemitério, pelo valor de cinquenta mil euros. --------------  
---- Passando ao ponto três da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia 
de Freguesia declarou abertas as inscrições ao público presente, tendo-se 
inscrito Sr. António Manuel Teixeira Ribeiro e o Sr. Adão Fernando Veríssimo. - 
---- O Sr. António Manuel Teixeira Ribeiro, começou por interpelar o Sr. 
Presidente da Junta, acerca da potabilidade da água do fontenário da ponte e 
quem seria a entidade responsável pela verificação, prosseguindo alertou para 
o mau cheiro emanado pelos contentores do lixo colocados no lugar das 
Alminhas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
---- O Sr.. Adão Fernando Veríssimo, tomando a palavra, louvou o executivo 
pelo sucesso da realização das marchas de S. João, incentivou a actual Junta 
de Freguesia a lutar pelo saneamento básico, manifestou o seu apreço pela 
realização no Castelinho no festival vicarial e pela participação do grupo de 
jovens Convida, referiu que a realização do primeiro convívio da freguesia, 
realizado em Agosto também no Castelinho, foi uma boa forma de juntar os 
avessadenses e por fim questionou acerca do ponto de situação em que se 
encontra o Plano Director Municipal (PDM). -----------------------------------------------   
 ---- O Sr. Presidente da Junta inciciou a sua intervenção agradecendo as 
felicitações recebidas, referiu a responsabilidade pelo controlo da qualidade da 
água é da empresa Águas do Marco, SA., a limpeza e manutenção dos 
caixotes do lixo é da responsabilidade da empresas concessionária da recolha 
e transporte dos lixos, relativamente ao saneamento disse que 
continuadamente fazia pressão junto da Câmara Municipal no sentido de ser 
instalado em Avessadas, no que respeita ao PDM, não tinha informação acerca 
da data da sua conclusão e for fim concluiu agradecendo o voto de pesar e 
registou o seu desagrado pela falta consecutiva nas assembleia sde freguesia 
de alguns deputados da oposição. ----------------------------------------------------------- 
---- Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a comparência e 
participação dos elementos do público presente, bem como as suas 
intervenções e mais uma vez reiterou o apelo à participação dos elementos do 
público incentivando os presentes a trazer consigo mais pessoas, no intuito de 
participar nas próximas Sessões da Assembleia de Freguesia. ---------------------- 
---- Pelas vinte e duas horas e trinta minutos o Sr. Presidente da Assembleia de 
Freguesia, deu por encerrada a presente sessão, o que mereceu a 
concordância de todos os presentes. -------------------------------------------------------- 
---- Para constar se lavrou a presente acta, que eu António Fernando Pereira 
Nogueira, na qualidade de Primeiro Secretário redigi e vai ser assinada por 
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mim e pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. -------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente 

________________________________ 

O Primeiro Secretário 

________________________________ 

A Segunda Secretária 

________________________________ 

 


