ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ABEDIM

ATA Nº 64

---------Aos vinte e quatro dias do mês abril de dois mil e dezasseis 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
efetuada em dezassete de Abril, sob a presidência de José Avelino Rodrigues Fernandes
e na presença dos membros, João António Fernandes Gonçalves, Daniel Fernandes
Guedes, Carlos Alberto Rodrigues, Maria Analisa Fernandes Rei e Orlando Batista da
Ponte Gonçalves, para dar cumprimento aos seguintes pontos da Ordem de Trabalhos:----------- Ponto 1: Aprovação da ata da reunião ordinária de Dezembro de dois mil e
quinze;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 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;----------------------------- Ponto 3: Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano
de dois mil e quinze;----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto 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 inscrição para uso da palavra,
neste período, iniciou-se a ordem de trabalhos com a aprovação da ata de Dezembro de
dois mil e quinze, a qual foi lida e aprovada por unanimidade.----------------------------------------Em seguida, a Assembleia passou a apreciar a informação escrita do Presidente
da Junta de Freguesia acerca da atividade do executivo, conforme previsto no número
dois, alínea e) do art.º 9º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. A informação foi lida
pelo Presidente da Junta, a qual passa a ser transcrita nesta ata. A Carrinha Mitsubishi,
com a matrícula 67-FP-98, passada em 6 Setembro de 2013 para o Conselho Directivo
do Baldio da Freguesia de Abedim, conforme a ata nº54, passou novamente para o
nome da Junta de Freguesia. O Convívio que se realizou no final do ano não teve

nenhum custo para a Junta. Foram realizadas limpezas em alguns caminhos florestais,
assim como, nas Alminhas. Em São Martinho foram colocados dez marcos de Pedra.
Relativamente à casa Mortuária, ainda falta concluir as obras e falta receber 6000€. Foi
realizada uma reunião com o antigo Presidente da Junta, José Carvalho Domingues,
relativamente à água que abastece a Junta de Freguesia, vinda dos Baldios de Abedim e
faz depósito em terreno de José Carvalho Domingues, ficando acordado a construção de
um novo depósito com a divisão das despesas a serem suportadas pela Junta de
Freguesia de Abedim e o antigo Presidente da Junta, José Carvalho Domingues. No dia
6 de Maio do corrente ano, será realizada uma audiência em Braga sobre os limites
limítrofes entre a freguesia de Abedim e Barroças e Taias. Para finalizar, e respondendo
ao e-mail enviado por José Amorim, sobre o encaminhamento das águas na coutada de
Campelos e danificadas pela chuvas intensa que se fizeram sentir neste inverno,
contudo, a Junta de Freguesia compromete-se, desde que haja acordo com os consortes,
a disponibilizar o material para a reparação e os consorte a mão de obra para realizar os
trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, o Presidente da Assembleia,
deu a palavra ao Presidente da Junta, no sentido de fazer uma breve explicação sobre as
Relatório de Contas do ano dois mil e quinze, concluído com um Saldo para a gerência
seguinte de 12.354,39€. Após reflexão por parte da Assembleia, nada mais havendo a
acrescentar, o documento foi colocado a votação, o qual, foi aprovado com cinco votos
a favor e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto quatro da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
abriu um período de inscrições para intervenções, José António Nogueira Rodrigues,
Presidente da Junta de Freguesia, tomou a palavra, informando que deveria ser criado o
Conselho Diretivo do Baldio da Freguesia de Abedim, para mais facilmente se poder
concorrer a projetos. Também comunicou que, no fim de semana passado, convocou
uma reunião para formar lista para os Baldios de Abedim, não tendo comparecido
ninguém. Após análise pela Assembleia de Freguesia, considerou-se não existe nenhum
motivo para criar o Conselho Diretivo do Baldio da Freguesia de Abedim, pois o poder
de Administração dos Baldios está adjudicado à Junta de Freguesia. Contudo, não
havendo certezas sobre este assunto, será novamente abordado na próxima reunião de
Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Também informou que o Centro de Dia, vai ser inaugurado no dia 22 de Maio,
não tendo nenhuma despesas para a freguesia.------------------------------------------------------------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 afirmou que, se o Sr. Presidente de Junta
pretende formar um Conselho Diretivo para os Baldios de Abedim, deveria apresentar
uma lista. Relativamente ao encaminhamento das águas na coutada de Campelos,
concorda com a resolução apresentada na Assembleia. Também questionou o Presidente
da Assembleia para quando a publicação das atas da Assembleia de Freguesia. José
Fernandes, comunicou que estas já estão disponíveis no site da freguesia desde Janeiro
do corrente ano. Para terminar, agradeceu em nome da Comissão Fabriqueira da Igreja
de Abedim, a abertura da sede da Junta de Freguesia para receber o compasso pascal.-------------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 ___________________________________________

