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-------------------------------------- ACTA NÚMERO SEIS -------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---------- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2011 ----------- 
Aos vinte e nove dias do mês de Abril de dois mil e onze, 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 15 de 

Dezembro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto dois - Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas 

do exercício de 2010. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Ponto três – 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 quatro - 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. ----------------------------------- 

---- Verificou-se apenas a inscrição do Sr. Deputado Manuel Filipe Madureira, 

que por indicação do Sr. Presidente da Assembleia tomou a palavra, 

questionando o executivo acerca da limpeza das ruas da freguesia por altura das 

festas, alertou para as consequências, para o meio ambiente e segurança 

rodoviária, que o pó e a lama podem causar, oriundos das instalações da 

empresa de transformação de granitos, Avessadogranitos, os quais são 

despejados para a via pública sem qualquer tratamento. -------------------------------- 

---- Em resposta às interpelações, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, disse 

que estava consciente do problema da limpeza das ruas e nesse sentido tinha 

submetido ao IEFP, um pedido de uma equipa de 4 pessoas para a limpeza das 

ruas, pedido que foi deferido, pelo que em breve essa equipa estaria no terreno. 
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Relativamente aos resíduos da indústria de transformação de granitos, disse que 

mais não podia fazer do que alertar a Câmara Municipal, entidade responsável 

pela fiscalização destes actos. Aproveitando a oportunidade o Sr. Presidente 

referiu alguns dos principais projectos em marcha da Junta de Freguesia, 

designadamente a execução de mais uma fase do alargamento da Rua da Igreja 

e que se seguiria o alargamento da Rua da Bouça, Travessa da Barroca e Rua 

da Ribeira, cujos moradores já manifestaram vontade em colaborar no custo das 

obras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Entrando na ordem do dia o Sr. Presidente da Assembleia colocou de 

imediato à discussão o ponto um, pondo 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 

Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Azevedo de Sousa, que 

apresentou os documentos de prestação de contas do exercício 2010. -------------- 

---- Visto que não se registou qualquer inscrição acerca deste ponto, foram os 

documentos de prestação de contas colocados de imediato à votação tendo os 

mesmos sido aprovados por unanimidade. --------------------------------------------------- 

---- Entrando no ponto três da ordem do dia, relativo à informação escrita da 

actividade do executivo da Junta de Freguesia, o Sr. Presidente da Junta 

informou a Assembleia, acerca das acções que estavam a decorrer, 

designadamente, execução de mais uma fase do alargamento da Rua da Igreja, 

execução de diversos arranjos, designadamente no espaço envolvente à Junta 

de Freguesia, jardim-de-infância e escola EB1. Relativamente a actividades 

culturais, referiu a promoção de diversas caminhadas, apoio à equipa de 

ciclismo. Informou que, a pedido da Junta de Freguesia, havia sido colocado um 

ecoponto para recolha de roupa, calçado e brinquedos usados. Concluindo, 

agradeceu a cedência dos terrenos para alargamento da Rua da Igreja aos Srs. 

José Moreira e Esposa e ao Srs. Joaquim das Quintães e herdeiros. ---------------- 

---- Para intervir neste ponto registou-se apenas uma inscrição, a do Sr. Manuel 

Filipe Madureira, que questionou o executivo, se o critério de selecção dos 

fornecedores dos géneros alimentares, para as refeições das crianças do jardim-

de-infância e escola EB1, privilegiava o comércio local, em detrimento das 

grandes superfícies e questionou também, se a deslocação periódica da unidade 

de saúde móvel tinha custos para os utentes. ----------------------------------------------- 

---- Respondendo o Sr. Presidente da Junta disse que os fornecimentos eram 

feitos pelos dois minimercados existentes na freguesia com alternância de 15 

dias cada um. Respondendo à segunda questão colocada, informou que a 

deslocação à freguesia da unidade de saúde móvel não tinha quais quer custos 

para os seus utentes. ------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Por último passando ao ponto quatro da ordem do dia, o Sr. Presidente da 

Assembleia declarou abertas as inscrições ao público presente, tendo-se inscrito 

apenas o Sr. António Ribeiro. -------------------------------------------------------------------- 

---- O Sr. António Ribeiro, manifestou o seu agrado pela continuação do 

alargamento da Rua da Igreja, obra que considera apenas peca por tardia, 

classificou como positiva, a compra do terreno para alargamento futuro do 

cemitério e construção da casa mortuária e alertou para as dificuldades 

económicas que algumas pessoas da freguesia poderiam estar atravessar. Por 

fim, questionou o Sr. Presidente da Junta de Freguesia acerca do critério de 

selecção dos recenseadores da freguesia, para os Censos 2011, fazendo, 

referência a uma carta recebida de uma concidadã, na qual esta manifestava o 

seu desagrado por ter sido preterida na fase de selecção, resultado com o qual 

não concordava, por considerar reunir melhor currículo do que os recenseadores 

seleccionados. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Respondendo a estas interpelações, o Sr. Presidente da Junta começou por 

agradecer os louvores recebidos, acerca do desempenho da Junta de Freguesia 

e prosseguindo, informou que relativamente à selecção dos recenseadores, esse 

processo foi integralmente da responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estatística, pelo que a Junta de Freguesia não teve qualquer responsabilidade 

nas escolhas. -----------------------------------------------------------------------------------------    

---- 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 três horas, 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 
e pelos restantes elementos da mesa. -------------------------------------------------------- 
 

O Presidente 

________________________________ 

1ª Secretário 

________________________________ 

2ª Secretária 

________________________________ 


