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------------------------------------- ACTA NÚMERO OITO --------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
--------- SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2011 ---- 
Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e onze, reuniu em sessão 

ordinária, na sua sede, pelas vinte e uma horas e vinte minutos, 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 Elisabete Barros da Silva, 

respectivamente, Primeiro Secretário e Segunda Secretária, com a seguinte 

ordem do dia:  --------------------------------------------------------------------------------------- 
---- Ponto um - Aprovação da acta da Sessão Ordinária realizada em 29 de 

Junho de 2011. -------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Ponto dois – Discussão e votação de proposta de remodelação do executivo 

da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 – Discussão e votação de proposta da Junta de Freguesia de 

alteração ao orçamento e Plano Plurianual de Investimento, para o corrente ano 

económico. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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: ------------------------------------------------------------------ 

---- Manuel Filipe Ribeiro Madureira, Maria da Glória Vasconcelos Moreira, 

Joaquim Domingos Mendes Vieira, Magda Rosa Silva Aguiar e Maria da Luz 

Correia de Amorim. --------------------------------------------------------------------------------- 

---- Dando início à sessão, o Sr. Presidente da Assembleia, no seguimento da 

renúncia ao mandato do Sr. Rui Emanuel Ferreira Costa, empossou o Sr. 

Joaquim Domingos Mendes Vieira, que se encontrava presente, como Deputado 

a esta Assembleia, tendo sido lavrado e assinado o respectivo Auto de Posse. 

De seguida, a convite do Sr. Presidente da Assembleia, a Sr.ª Elisabete Barros 

da Silva, assumiu as funções de Segunda Secretária desta Assembleia, na 

sequência da Sr.ª Maria de Fátima Barbosa Ribeiro, ter renunciado a essas 

funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Constatando a existência de quórum, o Sr. Presidente nos termos 

regimentais abriu o período de inscrições para os deputados que desejassem 

intervir no período antes da ordem do dia. ------------------------------------------------- 

---- Não se tendo registado qualquer inscrição, foi de imediato iniciada a ordem 

do dia, tendo o Sr. Presidente da Assembleia colocado de imediato à discussão 
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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, relativo à proposta de 

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

Assembleia deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta que propôs à Assembleia a 

eleição da Deputada Maria de Fátima Barbosa Ribeiro, Tesoureira da Junta de 

Freguesia. Proposta que sufragada através de votação secreta em urna, foi 

aprovada por unanimidade e aclamação. ----------------------------------------------------- 

---- Entrando no ponto três da ordem do dia, acerca da informação escrita do Sr. 

Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Assembleia, deu-lhe a palavra. ----------- 

---- Informou que o executivo da Junta de Freguesia estava a estudar a 

possibilidade de colocar aquecimento nas salas de aula, que a limpeza de todas 

as ruas da freguesia estava praticamente concluída, informou que a Junta havia 

adquirido alguns equipamentos, designadamente, uma viatura para apoio às 

limpezas das ruas pelo valor de 3.450 euros, duas roçadoras e um soprador. 

Informou que estava a decorrer a primeira etapa de pavimentação da Rua da 

Ribeira, Rua da Bouça e Travessa da Barroca, que foi executado um passeio na 

Avenida Santuário do Menino Jesus de Praga, junto ao cruzamento com a Rua 

da Barroca, que tinha solicitado à Câmara Municipal o levantamento topográfico 

do terreno destinado à construção da casa mortuária. Informou que a Junta esta 

a organizar um passeio convívio com itinerário a passar em Fátima e Porto de 

Mós, continuando informou que a Junta de Freguesia tinha contratado um 

advogado de defesa contra dois processos instaurados contra a Junta de 

Freguesia relacionados com a Rua das Fontainhas e Rua Nossa Senhora da 

Natividade do Castelinho. ------------------------------------------------------------------------- 

---- Abertas as inscrições acerca deste ponto, registou-se a inscrição do Sr. 

Deputado Filipe Madureira, que questionou se Junta de Freguesia tinha 

contratado apoio técnico para a instalação do aquecimento na escola EB1 da 

Carreira e no caso de necessitar, disponibilizou-se para o efectuar 

graciosamente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

---- Em resposta o Sr. Presidente agradeceu e aceitou a sua oferta. ------------------ 

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

da Assembleia, o Sr. Presidente da Junta apresentou à Assembleia a proposta 

de alteração ao Orçamento para o corrente ano, no qual o referiu que a 

necessidade de alteração estava relacionada com o reforço da cabimentação 

para fazer face a algumas rubricas da despesa. --------------------------------------------  

---- Abertas as inscrições registou-se apenas a inscrição do Sr. Deputado Manuel 

Filipe, que solicitou esclarecimento acerca da 3ª Rubrica designada “Outras 

gratificações para os membros das mesas de voto” e porquê existirem duas 

rubricas com o mesmo descritivo, relativas aos equipamentos de limpeza. --------- 
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----- Respondendo o Sr. Presidente da Junta, relativamente à primeira questão 

disse que efectivamente essa verba se destinava a fazer face às despesas com 

os membros das mesas de voto em futuros actos eleitorais, em resposta à 

segunda questão referiu que a existência de duas rubricas com designação 

semelhante, resulta da necessidade de isolar, numa delas, as despesas com a 

manutenção dos equipamentos e noutra a despesa com a aquisição desses 

mesmos equipamentos. --------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia declarou abertas as inscrições ao público presente, não se tendo 

registado qualquer inscrição. --------------------------------------------------------------------- 

---- Por fim, o Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a comparência e 

participação de todos e encerrou a cessão cerca das vinte três horas e vinte 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- 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 

________________________________ 


