
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

ACTA Nº 55 

---------Aos trinta dias do mês de Novembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma 

horas, na Sede da Junta de Freguesia, sita no lugar do Cruzeiro, freguesia de Abedim 

reuniu a Assembleia de Freguesia, em sessão ordinária, conforme edital/convocatória 

efectuada em oito de Novembro, sob a presidência de José Avelino Rodrigues 

Fernandes e na presença de todos os membros que compõem o órgão, à excepção de 

José António Rodrigues Moreira e João Agostinho Rodrigues Carvalho, para dar 

cumprimento aos seguintes pontos da Ordem de Trabalhos:------------------------------------  

----------1. Aprovação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2014-------------- 

----------2. Outros assuntos do interesse da Freguesia--------------------------------------------- 

---------Aberta a sessão, o Presidente saudou os membros do órgão, bem como os 

elementos que compõem o executivo. Expressou lealdade para com os elementos do 

executivo da freguesia, sem deixar de atender os critérios de exigência e rigor, 

privilegiando o interesse colectivo em detrimento de particulares.--------------------------

No período de Antes da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia começou por 

propor que, as atas ou o texto das deliberações mais importantes passem a ser 

aprovadas em minuta no final das sessões, tendo sido aprovado por unanimidade dos 

presentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Presidente da reunião propôs que as convocatórias das sessões 

ordinárias e extraordinária passam a ser efetuadas por edital e protocolo, de modo a 

reduzir custos. Mais acrescentou: se por algum motivo um membro da assembleia 

faltar a uma sessão, a convocatória seguinte faz-se por carta com aviso de recepção. A 

proposta foi votada e aprovado por unanimidade.------------------------------------------------- 

----------Por último, propôs a criação de uma página no facebook em nome da Junta de 

freguesia, de forma a partilhar informações, fotos, vídeos, promover a aproximação 

dos habitantes, encurtar a distância com emigrantes e estabelecer laços com outras 



instituições públicas e privadas. Tal como as anteriores, a proposta foi aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não se tendo registado mais inscrições para uso da palavra, neste período, 

iniciou-se a ordem de trabalhos. O Presidente da Assembleia, deu então a palavra ao 

Presidente da Junta, no sentido de fazer uma breve explicação sobre as Opções do 

Plano e Orçamento para o ano de 2014. Este começou por dizer que, “Não havendo 

nenhuma questão sobre o orçamento para 2014, vou-me focar essencialmente nas 

obras que pretendemos fazer para próximo ano. Vamos pavimentar e construir a rede 

de águas pluviais e de rega do caminho das Veijas, da Touroa e dos Moinhos. Para tal, 

vamos reunir com os consortes dos caminhos para em conjunto realizarmos as obras. 

O fontanário de Gandrachão será abastecido com água pública, terá de ser uma coisa 

bonita e pequena, ficará junto ao largo da entrada do lugar. Não pretendemos gastar 

muito dinheiro.”--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O membro Daniel Guedes, tomou a palavra e afirmou, que cada lugar deveria 

ter um fontanário.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Nada mais havendo a acrescentar por qualquer membro da assembleia, 

colocou-se a votação o documento sobre as Opções do Plano e Orçamento para o ano 

de 2014, o qual foi aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- 

----------No segundo ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia, 

questionou os presentes sobre a existência de algum assunto a ser debatido. João 

Gonçalves e Analisa Rei efectuaram a inscrição para este momento.-------------------------- 

----------O membro João Gonçalves, começou por referir que era importante verificar a 

situação do agrupamento das caixas de correio, algumas estão em mau e estado e 

podiam estar mais organizadas, e na sua opinião cada casa deveria ter a sua caixa, uma 

vez que todas têm acesso por viatura. O órgão executivo, prontificou-se a avaliar a 

situação junto dos correios.------------------------------------------------------------------------------- 

----------Dada a palavra a Analisa Rei, pelo Presidente da Assembleia, esta referiu que o 

espelho que auxilia o entroncamento da rua da Lage com a rua central está mal 

colocado e, deste modo, o espelho não ajuda os condutores. O órgão executivo 

disponibilizou-se para resolver o assunto o mais breve possível.------------------------------- 

----------Não havendo qualquer outro assunto a ser abordado ou outras intervenções, o 

Presidente da Assembleia, abriu o período para intervenção e esclarecimento do 

público. O cidadão José Amorim, único presente a assistir à assembleia, começou por 



dar os parabéns pela forma como a assembleia foi moderada e orientada, de seguida, 

perguntou em que moldes seria realizada a limpeza das valetas. O Presidente da Junta, 

esclareceu que vão recorrer a pessoas da freguesia para realizar esses trabalho. José 

Amorim, quis também saber qual era a situação da carrinha da Junta, a quem 

pertence. O Presidente da Assembleia, informou que na assembleia de Setembro deste 

ano, foi aprovada a transferência da viatura Mitsubishi para os Baldios da Freguesia, ou 

seja, neste momento é a eles que pertence, no entanto, o órgão executivo está a 

tentar reverter esta situação. José Amorim, acrescentou que a Junta precisa de um 

funcionário a tempo inteiro e devia adquirir um tractor. O Presidente da Assembleia, 

esclareceu que o órgão executivo já tinha pensado sobre o assunto, mas neste 

momento não tem condições para tal. Por último, José Amorim, questionou a 

assembleia sobre a actual situação da Escola Primária. O membro Daniel Guedes, 

esclareceu, que neste momento está lá o grupo de motards de Abedim, mas se houver 

outro projecto, estes estão disponíveis em sair.----------------------------------------------------- 

----------Não havendo outras intervenções, ou outro qualquer assunto a ser abordado, 

foi encerrada a sessão.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Todas as deliberações mencionadas foram aprovadas em minuta, por 

unanimidade, nos termos do número três, do artigo quintagésimo sétimo, da Lei 

número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de Setembro. ------------------

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, 

vai ser assinada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente ___________________________________________ 

O Secretário ___________________________________________ 

 

 


