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

ordinária, na sua sede, pelas vinte e uma horas e cinco 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 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 29 de Abril 

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

---- 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 – Discussão e votação dos protocolos celebrados entre a Junta 

de Freguesia e a Câmara Municipal no âmbito do apoio às refeições e 

manutenção das escolas de ensino básico e pré-escolar. ------------------------------- 

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

para aquisição de equipamentos de apoio à limpeza das ruas. ------------------------- 

---- 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 e Maria da Glória 

Vasconcelos Moreira. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Faltaram à reunião os Srs. Deputados Magda Rosa Silva Aguiar e Maria da 

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

---- Nesta data recebeu-se a renúncia ao mandato do 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, dirigiu-se à Assembleia e 

referindo-se à crise que o nosso país actualmente atravessa, apelou à 

consciência dos presentes, exortando capacidade de iniciativa de cada um, 

referindo que “em vez de pensarmos no que o nosso país pode fazer por nós, 

devíamos pensar no que é que poderíamos fazer por ele!”. Prosseguindo, 
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incentivou a Junta de Freguesia a promover o empreendedorismo e a 

disponibilizar as instalações da Junta de Freguesia para a criação de um centro 

de convívio. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em resposta, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, disse que o Executivo 

estava aberto ao diálogo para a instalação do centro de convívio, mas que a 

gestão teria de funcionar com voluntários, e que reconhecia ser difíceis de 

encontrar, informou a Assembleia que a empresa “Medimarco, Lda.” tinha 

proposto utilizar as instalações da Junta de Freguesia para realizar consultas 

médicas, a preços reduzidos. -------------------------------------------------------------------- 

---- 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, relativo à informação escrita da 

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

informou a Assembleia, acerca das acções em marcha, designadamente, que 

estava a decorrer a limpeza das ruas, efectuada por uma equipa de três 

pessoas, cujos salários são subsidiados pelo centro de emprego, prosseguindo 

informou que naquele dia tinha recebido a visita do Sr. Presidente da Câmara, 

Dr. Manuel Moreira e que em conjunto visitaram o terreno, contiguo ao cemitério, 

adquirido para construção da futura casa mortuária, visitaram também algumas 

ruas que necessitavam de pavimentação e/ou alargamento, designadamente, a 

Rua da Barroca, a Rua da Ribeira e a Rua da Bouça. Informou que 

recentemente havia celebrado um protocolo com a Câmara Municipal, através do 

qual a Junta de Freguesia irá receber cerca de 9. 000 euros, destinados à 

pavimentação das referidas ruas, e caso sobre algum dinheiro, ou os moradores 

comparticipem no custo das pavimentações, essas verbas serão aplicadas na 

realização de outras pequenas obras. Prosseguindo, referindo-se em específico 

à pavimentação da Rua de Vilarelho, disse que a pavimentação da mesma 

estava a cargo da Câmara Municipal, que havia celebrado um acordo com o Sr. 

Carlos Fernandes, morador dessa mesma rua. Concluindo, informou que a obra 

da casa mortuária se encontrava em fase de projecto, estando a Junta de 

freguesia nos próximos tempos, disponível para receber ideias acerca da sua 

arquitectura, tendo já solicitado o apoio técnico da Câmara Municipal para a 

execução do referido projecto e que pretendia iniciar a obra ainda no decorrer 

deste ano. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Entrando no ponto três da ordem do dia, por indicação do Sr. Presidente da 

Assembleia, o Sr. Presidente da Junta, referiu, acerca do protocolo de 

fornecimento das refeições que a Junta de Freguesia estava empenhada em 

servir bem as crianças da terra, pelo que iria empenhar-se na promoção de um 

serviço de qualidade. Relativamente ao protocolo de manutenção das escolas de 
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ensino básico e pré-escolar, que prevê a atribuição de um subsídio de 200 euros 

por sala de aula, referiu que Junta de Freguesia tinha todo o interesse em 

celebrar esse protocolo, pois a freguesia contava com profissionais qualificados 

para levar a cabo as necessárias reparações, supervisionadas pela Junta de 

Freguesia e que com essa mesma verba, se for possível irá instalar 

equipamentos de ar condicionado nas salas de aula escolas. -------------------------- 

---- Dado não se ter registado qualquer inscrição para interpelar acerca deste 

ponto, foi o mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -- 

---- 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 aquisição de equipamentos para apoiar a limpeza das ruas, salientando a 

necessidade de adquirir diversas ferramentas e uma viatura ligeira, com caixa de 

carga, até ao valor máximo de 10.000 euros, devendo ainda esta Assembleia 

mandatá-lo para a realização das referidas aquisições e proceder aos 

respectivos registos, quando aplicável. -------------------------------------------------------- 

---- Abertas as inscrições para intervir acerca deste ponto, registou-se apenas a 

inscrição do Sr. Deputado Filipe Madureira, que tomando a palavra, alertou para 

o facto de, ao adquirir-se uma viatura, os encargos apara a Junta de Freguesia 

iriam aumentar, designadamente com seguros, manutenção, reparações, etc., 

sugerindo em alternativa que se analisasse a possibilidade do aluguer ou da 

subcontratação dos serviços de remoção dos resíduos.---------------------------------- 

---- Respondendo à interpelação, o Sr. Presidente da Junta, admitiu que a 

aquisição de uma viatura irá ter encargos para a Junta, mas por seu lado, a 

opção da subcontratação não seria viável, devido aos tractoristas da freguesia se 

recusarem a passar factura pelo serviços que prestam e não haver empresas de 

aluguer nas proximidades. ------------------------------------------------------------------------ 

---- Colocada à votação, foi aprovada por unanimidade a proposta de aquisição 

dos referidos equipamentos, dentro do referido limite monetário e mandatar o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia para celebrar os necessários registos, 

decorrentes das referidas aquisições, em representação da Junta de Freguesia 

de Avessadas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Por último passando ao ponto cinco 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 começou por louvar a assiduidade e a participação dos 

deputados presentes, lamentou as faltas dos ausentes e destacou as 

intervenções do Sr. Deputado Manuel Filipe Madureira, que muito tem 

contribuído para a elevação da discussão deste órgão. Prosseguindo, afirmou 

que concordava com a instalação de equipamentos de ar condicionado nas 

escolas e alertou para a necessidade de se fazer uma inspecção sanitária ao 

refeitório onde são confeccionadas as refeições servidas nas escolas da 
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freguesia. Prosseguindo, sugeriu que em alternativa às obras, a Junta de 

Freguesia promovesse actividades lúdicas e culturais destinadas em particular 

aos idosos. Relativamente ao assunto da limpeza das ruas, considerou 

primordial que mesma seja efectuada, e alertou para a existência de resíduos de 

construção civil despejados junto à ponde do Ribeiro de Mouros e para o 

desaparecimento da placa da Rua dos Tapados. ------------------------------------------ 

---- O Sr. Presidente da Junta começou por louvar a intervenção do Sr. António 

Ribeiro que tem dignificado o órgão com as suas intervenções e agradeceu as 

suas sugestões, referiu ter tomado conhecimento do entulho despejado junto ao 

Ribeiro de Mouros, pelo Sr. Fernando Pinto e que iria agir em conformidade, e 

quanto ao furto da placa da Rua dos Tapados, informou que já tinha 

encomendado uma nova a substituir. ---------------------------------------------------------- 

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

participação dos elementos do público presente, bem como as suas intervenções 

naquela Sessão da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------- 

---- Pelas vinte e três 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 
e pelos restantes elementos da mesa. -------------------------------------------------------- 
 

O Presidente 

________________________________ 

1ª Secretário 

________________________________ 

2ª Secretária 

________________________________ 


