
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

ATA Nº 57 

 

---------Ao oitavo dia do mês de Junho de dois mil e catorze 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 trinta de Maio, sob a presidência de José Avelino Rodrigues Fernandes e na 
presença de todos os membros expecto João Agostinho Carvalho que compõem o órgão, 
para dar cumprimento aos seguintes pontos da Ordem de Trabalhos:------------------------ 

----------1. Aprovação da ata da reunião ordinária de Abril de 2014.------------------------ 

----------2. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta acerca da actividade 
do executivo, conforme previsto no nº 2 alínea e) do art.º 9º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de Setembro ------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------3. Outros assuntos do interesse da Freguesia-------------------------------------------- 

---------O Presidente da Mesa abriu um período de inscrições para intervenções, para 
antes da ordem do dia. Tomou a palavra o Presidente, o qual quis saber onde ficariam 
instalados os suportes caixas de correio, nos lugares de Pomeda, Pereiro e Lage. Este 
assunto foi debatido pela assembleia e deliberou-se, que, juntamente com os residentes 
do Lugar encontrar o melhor local para colocar os suportes.---------------------------------- 

---------Não se tendo registado mais inscrições para uso da palavra, neste período, 
iniciou-se a ordem de trabalhos com a aprovação da ata de Abril de 2014, a qual foi 
aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------------------------- 
---------Em seguida, a Assembleia passou a apreciar a informação escrita do Presidente 
da Junta de Freguesia acerca da actividade do executivo, conforme previsto no nº 2 
alínea e) do art.º 9º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. A informação foi lida pelo 
Presidente da Assembleia de Freguesia, ficando anexa à presente ata como parte 
integrante da mesma.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Relativamente ao ponto nº 3 da Ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa abriu 
um período de inscrições para intervenções. O Presidente da Junta tomou a palavra e 
iniciou a sua intervenção informando que tem existido falhas de água, mas que tem tido 
dificuldades em aceder ao poço de abastecimento da água, uma vez que não se encontra 
em propriedade da Junta de Freguesia. Mais informou, que o órgão executivo necessita 



de um parecer da Assembleia de Freguesia, para poder avançar com o processo de 
reaver a carrinha Mitsubishi. A Assembleia deliberou e aprovou por unanimidade, que o 
órgão executivo deverá proceder de forma legal à resolução destes assuntos supra 
mencionados, para que o interesse público não seja lesado.----------------------------------- 

---------O Presidente do Executivo, terminou a sua intervenção comunicando que o 
trilho da carvalheira ainda não está concluído, falta a sinalização e uma data a definir 
para visita e convívio.------------------------------------------------------------------------------- 

----------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, iniciou a sua 
intervenção saudando os presentes. De seguida, propôs a criação de uma Associação 
Sociocultural de Abedim e apresentou um documento com as linhas gerais de 
orientação, ficando anexa à presente ata como parte integrante da mesma. 

----------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 57, da Lei 75/2013, de 12 de 
Setembro. 

------------------Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida 
e aprovada, vai ser assinada. ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente ___________________________________________ 

O Secretário ___________________________________________ 

 


