ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM

ATA Nº 63

---------Ao décimo segundo dia do mês de Dezembro de dois mil e quinze pelas dezoito
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 no dia cinco do mês corrente, sob a presidência de José Avelino Rodrigues
Fernandes e na presença dos membros, João António Fernandes Gonçalves, Daniel
Fernandes Guedes, Carlos Alberto Rodrigues, João Agostinho Rodrigues, Maria
Analisa Fernandes Rei e Orlando Batista da Ponte Gonçalves, para dar cumprimento aos
seguintes pontos da Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da reunião ordinária de Setembro de 2015.-----------------------------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. Aprovação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2016-----------------------4. Outros assuntos do interesse da Freguesia----------------------------------------------------O Presidente da Mesa abriu um período de inscrições para intervenções, para
antes da ordem do dia. Não se tendo registado nenhuma inscrições para uso da palavra,
neste período, iniciou-se a ordem de trabalhos com a aprovação da ata de Setembro de
dois mil e quinze, 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 expressa
oralmente pelo Presidente da Junta, nada mais acrescentou desde a Assembleia de
Setembro. O Presidente da Assembleia referiu que a informação deve ser apresentada
por escrito e que ainda está em falta a informação escrita da última Assembleia.-------------------Relativamente ao ponto nº 3 da Ordem de trabalhos, o Presidente da
Assembleia, deu a palavra ao Presidente da Junta, no sentido de fazer uma breve
explicação sobre as Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2016. A Assembleia
após análise do documento, encontrou alguns erros, nomeadamente sobre a indicação
acerca do ano económico, o nome do Fontanário do Doganda, e a inclusão da Obra do

Fontanário de Pomeda, quando este já se encontra praticamente concluído. José
Fernandes, Presidente da Mesa da Assembleia ainda questionou se a obra referente a
uma Garagem no valor de 30.000€ era prioritário, se não era possível desdobrar esta
verba para aquisição de um tractor, pois é o tractor e de extrema utilidade para a
Freguesia. O Presidente da Junta de Freguesia, José António Nogueira Rodrigues,
referiu que é uma obra necessária, “temos a aprovação do padre Agostinho para
construir no Passal, e devemos aproveitar, além disso, a placa para suporta terra de 4050cm fica muito cara”. Analisa Fernandes Rei, ainda referiu que uma vez que a Junta de
Freguesia, se encontra com processos judiciais, deveria existir rubrica para tal efeito.
Foi esclarecido que a rubrica que engloba esses valores é rubrica sobre Estudos,
pareceres, projectos e consultadoria. Após a correcção do mesmo, por parte da
Contabilista Vera Amorim, e 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 2016, o qual foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------Relativamente ao ponto nº 4 da Ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa abriu
um período de inscrições para intervenções. Não se tendo registado nenhuma inscrição
para uso da palavra, José Fernandes, Presidente da Assembleia, tomou a palavra e
questionou o órgão executivo se tinha alguma novidade sobre a água que abastece a
Junta de Freguesia, e sobre o abrigo público. O Presidente da Junta informou que neste
momento não existem novidades sobre estes assuntos.--------------------------------------------------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, questionou o Presidente da Assembleia,
se já tinha alguma novidade sobre o projecto da internet no Vale do Gadanha, o qual
tinha ficado responsável por divulgar o projecto junto das restantes freguesias do Vale
do Gadanha. José Fernandes, Presidente da Assembleia, esclareceu que ainda não tinha
oportunidade de reunir com as freguesias do Vale do Gadanha, mas ainda este mês, o
pretendia fazer. José Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia, interveio e
comunicou que tinha reunido com o Presidente da Junta de Anhões/Luzio e que,
juntamente com a Portela tinham assinado um protocolo para partilharem internet. José
Fernandes, transmitiu que ficou descredibilizado neste assunto, pois foi ele o mentor da
ideia e nem informado foi acerca da existência de um protocolo, mais acrescentou que
não vai tomar mais partido sobre o caso. ------------------------------------------------------------------José Amorim continuou e mencionou que o Orçamento da Câmara Municipal
foi recusado, e como tinha falado e avisado sobre as verbas em falta para Casa
Mortuária, julga que a Junta de Freguesia, deveria pressionar a Câmara Municipal para
que a Casa Mortuária seja incluída no novo Orçamento. Sobre a garagem que pretendem
fazer, não tem nenhuma utilidade para a freguesia e parece exagerado 30.000€ para tal
obra. Para terminar, pediu um esclarecimento sobre o Orçamento para o de 2016, se este
incluía o Orçamento Participativo analisado na anterior assembleia. O Presidente da

Assembleia esclareceu que as ideias presentes no Orçamento Participativo deste ano,
estavam incluídas nas rubricas do Orçamento para o ano de 2016. -----------------------------------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 ___________________________________________

