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------------------------------------ ACTA NÚMERO CINCO ------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2010 ------ 
Aos quinze dias do mês de Dezembro 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 24 de 

Setembro 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 – Aprovação da compra do terreno para futura construção da 

casa mortuária de Avessadas, e mandatar o Sr. Presidente da Junta para 

representara a Junta de Freguesia de Avessadas na celebração da respectiva 

escritura pública. ------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto quatro – Apreciação sob proposta da Junta de Freguesia do Plano 

Plurianual de Investimento e do Orçamento para o ano financeiro de 2011. -------- 

---- Ponto cinco - 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 membros da 

mesa, os seguintes deputados: ------------------------------------------------------------------ 

---- Elisabete Barros da Silva, Manuel Filipe Ribeiro Madureira, Magda Rosa 

Silva Aguiar, Maria da Glória Vasconcelos Moreira e a Maria da Luz Correia de 

Amorim. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Faltou à reunião o Sr. Deputado Belmiro Pereira Soares. --------------------------- 

---- 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. ----------------------------------- 

---- Não se registou qualquer inscrição, pelo que o Sr. Presidente passou de 

imediato à discussão da ordem do dia. -------------------------------------------------------- 

---- 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 
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apresentar a informação escrita relativa à actividade do executivo da Junta de 

Freguesia. Informou então a Assembleia, das condições financeiras do acordo 

da compra do terreno contiguo ao cemitério, designadamente, dos montantes 

envolvidos no negócio, que passa pelo pagamento a pronto de €20.000,00 (vinte 
mil euros) e de €5.000,00 (cinco mil euros) anuais, sem qualquer acréscimo de 

juros, até perfazer o montante de €50.000,00 euros. E prosseguiu informando os 

presentes da celebração do protocolo da Junta de Freguesia com a Câmara 

Municipal para obtenção de um apoio financeiro para a manutenção das escolas. 

Informou ainda, que foi efectuado o pedido de mais contentores para o lixo e que 

estes haviam já sido colocados e que foram também solicitados mais alguns 

candeeiros de iluminação pública, e concluiu a informação dizendo que a Junta 

de Freguesia tinha obtido, da Câmara Municipal, um subsídio para a limpeza das 

ruas. Por fim agradeceu a todos os que pagaram a taxa de lixo na Junta de 

Freguesia e apelou ao contributo de ideias por parte de todos os concidadãos. --- 

---- Passando ao ponto três da ordem do dia, o Sr. Presidente deu novamente a 

palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que dirigindo-se aos presentes, 

informou a Assembleia que a Junta de Freguesia havia comprado o terreno, 

supra referido, para futuro alargamento do cemitério e construção da casa 

mortuária. Informou ainda, que a Junta de Freguesia havia beneficiado da 

doação de um terreno com cerca de duzentos metros quadrados, sito junto à 

Ponte de Vilar o qual poderá futuramente ser utilizado para a construção de um 

pequeno parque de lazer e embelezar uma das principais entradas da Freguesia. 

Em consequência que destes factos decorre a necessidade de celebrar a 

escritura pública e os respectivos registos, na Conservatória do Registo Predial, 

pelo que seria necessário ser mandato por aquele órgão, para representar a 

Junta de Freguesia, nos respectivos actos. Concluída a exposição, o Sr. 

Presidente da Mesa, abriu as inscrições, aos deputados que desejassem intervir, 

acerca deste ponto. Não se tendo registado qualquer inscrição, foi este ponto de 

imediato colocado à votação, tendo sido aprovada por unanimidade, a compra do 

referido terreno e mandatar o Sr. Presidente da Junta, Manuel Azevedo de 

Sousa, representante da Junta de Freguesia, na celebração dos actos 

decorrentes das referidas aquisições. --------------------------------------------------------- 

---- Passando ao ponto quatro da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia, deu novamente a palavra ao Sr. Presidente da Junta, que dirigindo-

se aos presentes, passou a apresentar o Plano Plurianual de Investimento e 

Orçamento para o ano financeiro de 2011, tendo focado alguns investimentos 

que pretendia realizar e informou a Assembleia que a Junta, que apesar de 

reconhecer a necessidade da obra, a Junta de Freguesia não terá capacidade 

financeira para custear a pavimentação da Rua do Vilarelho, pelo que esta 

deverá passar pelo apoio directo da Câmara Municipal. Abertas as inscrições 

para intervir neste ponto, pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, registou-se 



 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE AVESSADAS 
 

3/3 

 

apenas uma inscrição, tendo o Sr. Presidente dado de imediato a palavra ao Sr. 

Deputado Filipe Madureira, que tomado a palavra, questionou o executivo acerca 

da correcta apresentação de um dos mapas do Plano Plurianual de Investimento, 

designadamente, ao dele não constar a verba anual de cinco mil euros, 

destinada à satisfação do compromisso futuro, pela aquisição do terreno supra 

referido. No uso da palavra, o Sr. Presidente da Junta, respondeu à interpelação, 

acatando a sugestão. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Procedeu-se de seguida à votação, tendo sido aprovados por unanimidade o 

Plano Plurianual de Investimento e o Orçamento para o ano Financeiro de 2011. 

---- Por fim passando ao ponto cinco da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia de Freguesia declarou abertas as inscrições ao público presente, 

tendo-se inscrito Sr. Carlos Fernandes. ------------------------------------------------------- 

---- O Sr. Carlos Fernandes, manifestou a sua preocupação por não ver 

comtemplado no Orçamento da Junta de Freguesia a pavimentação da Rua do 

Vilarelho, tendo recordado da existência de um protocolo, celebrado com a 

Câmara Municipal, no sentido da execução dessa obra e pediu ao Sr. Presidente 

da Junta que intercedesse junto da Câmara Municipal no sentido da obra ser 

realizada com brevidade. Respondendo a esta interpelação o Sr. Presidente da 

Junta referiu que aquela obra era demasiado onerosa para o orçamento da 

Junta, pois ascendia a cerca de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros) e que dadas 

as graves dificuldades financeiras do Município, não seria possível executá-la a 

breve prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 a participar nas 

próximas Sessões da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------- 

---- Pelas vinte e duas horas e quinze 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 mim, 
pelo Sr. Presidente e pela Segunda Secretária. -------------------------------------------- 
 

O Presidente 

________________________________ 

1ª Secretário 

________________________________ 

2ª Secretária 

________________________________ 


