
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM 

 

ACTA Nº 56 

 

---------Aos vinte e seis de Abril 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 dezoito de Abril, 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, para dar cumprimento aos seguintes pontos da Ordem de 

Trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------1. Aprovação da acta da reunião ordinária de Novembro de 2013.----------------- 

----------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.---------------------------------- 

----------3. Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de 
2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------4. Outros assuntos do interesse da Freguesia--------------------------------------------- 

---------Antes da Ordem do dia, o Presidente da Assembleia declara ter recebido 
informação por escrito do Sr. José António Rodrigues Moreira a renunciar ao lugar de 
vogal da Assembleia de Freguesia de Abedim, deste modo na próxima convocatória, irá 
ser convocado o elemento seguinte da lista do PS – Orlando Batista da Ponte 
Gonçalves.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Dado mais ninguém apresentar pontos para antes da ordem do dia, procedeu-se à 
apreciação da ata de Novembro de dois mil e treze, a qual foi aprovada por 
unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------Relativamente ao segundo ponto da ordem do dia, o Presidente da Junta 
informou a Assembleia do actual estado das obras orçamentadas para o presente ano. 
Mais informou, que foi realizada a poda das árvores, a limpeza das bermas e de S. 
Martinho. Esta informação será anexada à ata da assembleia.--------------------------------- 



---------O Presidente da Assembleia congratulou o executivo pela conclusão do caminho 
das Veijas, e agradeceu o apoio que os consortes pela ajuda na execução da obra.--------- 
---------Procedeu-se à apreciação das contas relativas ao ano de dois mil e treze, e 
concluiu-se que o relatório apresenta algumas lacunas, nomeadamente ao nível das 
rubricas, estas deveriam de ser mais detalhadas. A Assembleia estará atenta ao próximo 
relatório, no sentido de observar estas alterações. Posto a votação este ponto, foi 
aprovado com cinco votos a favor e uma abstenção. -------------------------------- 

---------Terminados os pontos da ordem do dia, passou-se à discussão sobre os pontos 
em aberto da sessão anterior. Relativamente à situação do carteiro e às caixas do 
correio, o Presidente do executivo informou que fez diligências junto da câmara 
municipal e dos correios e não consegui obter uma reposta concreta sobre a 
responsabilidade desta matéria. Contudo, será criado um suporte para fixar novas caixas 
de correio nos lugares onde existam aglomerados de caixas.--------------------------- 

---------No que concerne à carrinha Mitsubishi, o executivo informou que não está a ser 
comprida a ata de assembleia nº 52, na qual declara que esta presta serviço à Junta de 
Freguesia e aos Baldios. Discutido o assunto, a assembleia decidiu por unanimidade 
iniciar o processo para reaver a carrinha Mitsubishi, uma vez que foi adquirida pela 
mesma e não entendendo o porquê desta passar para a Comissão dos Baldio.------------- 

---------Por último, o Presidente da Assembleia informou que em reunião com a câmara 
municipal e a junta de freguesia, na qual esteve presente, surgiu a proposta de colocar o 
antigo edifício da escola primária como apoio ao trilho das carvalheiras, ou seja, 
remodelar o edifício por forma a torna-lo polivalente para esta função e outras 
actividades. Assembleia concordou com este projecto e aprovou por unanimidade.------ 

Ainda sobre o trilho das carvalheiras, será incluí São Martinho da Penha, como 

local de interesse, e a realização de uma caminhada no mês de Julho ou Agosto para 

inauguração do mesmo. 

----------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 ___________________________________________ 


