--------------------------------------------Ata nº4/2013----------------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas,
na sede da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima, reuniu a Assembleia de Freguesia
de Avelãs de Cima, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------A – Período antes da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------B – Ordem do dia:----------------------------------------------------------------------------------1Aprovação da ata da sessão ordinária, de nove de setembro de dois mil e
treze.------------------------------------------------------------------------------------------------2Discussão e aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia de Avelãs de
Cima.-------------------------------------------------------------------------------------------------3Discussão e votação do Plano de Atividades para o exercício económico de
dois mil e catorze.---------------------------------------------------------------------------------4Discussão e votação do Orçamento para o exercício económico de dois mil e
catorze.----------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes na reunião, os elementos que assinaram a folha de presenças,
sendo esta, parte integrante da mesma, a saber:--------------------------------------------José Manuel Carvalho;-----------------------------------------------------------------------------Faustina Silva;--------------------------------------------------------------------------------------Sílvia Neves;----------------------------------------------------------------------------------------Adelaide Reis;--------------------------------------------------------------------------------------Vítor Simões;----------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Tomás;----------------------------------------------------------------------------Fernando Cardoso;---------------------------------------------------------------------------------Manuel Saúl Reis.-----------------------------------------------------------------------------------Não esteve presente o membro Simão Pedro de Almeida.----------------------------------Na medida em que na hora de início da sessão não estava presente ainda a 2ª
Secretária, procedeu-se à sua substituição conforme o descrito no Regimento da
Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, tendo sido chamada para ocupar esta
função o membro Adelaide Reis.----------------------------------------------------------------Dando cumprimento ao Período antes da Ordem do Dia tomou a palavra o Presidente
da Mesa da Assembleia, José Manuel Carvalho para fazer um pedido de
esclarecimento sobre a água ao domicílio em Ferreirinhos e também informar sobre
as propostas de alterações ao Regimento da Assembleia de Freguesia de Avelãs de
Cima.--------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta, Manuel Veiga, tomou a palavra e referiu que em relação à
água em Ferreirinhos ainda não tem resposta mas que a Presidente da Câmara
Municipal de Anadia pediu para se reunir com ele esta semana, pelo que deverá ter
notícias. Comunicou aos presentes que ocorreu o julgamento de uma ação em
tribunal, um processo que se arrasta há cerca de quinze anos. Já havia uma decisão
do tribunal administrativo favorável à Junta mas foi de novo interposto recurso cujo
julgamento foi à dias mas ainda não tem a sentença.---------------------------------------Entrada do membro Sílvia Neves.---------------------------------------------------------------Relativamente à Ordem do Dia, ponto um – Aprovação da ata da sessão ordinária, de
nove de setembro de dois mil e treze, após a sua leitura e uma vez que não
houveram propostas de alteração, passou-se à votação da mesma, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes.-----------------------------------------------------No que respeita à Ordem do Dia, ponto dois - Discussão e aprovação do Regimento da
Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, começou por explicar o Presidente da
Assembleia as alterações a introduzir, justificadas pela publicação da Lei nº 75/2013,
de 12 de Setembro. A mesa fez chegar um resumo das alterações a fazer que são uma
competência estabelecida pelo que temos de incorporar as alterações da lei ao nosso
regimento. Não havendo mais intervenções foi colocada à votação a aprovação do
Regimento da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, tendo sido aprovada por
unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------------------------Quanto à Ordem do Dia, ponto três - Discussão e votação do Plano de Atividades para
o exercício económico de dois mil e catorze, o Presidente da Mesa deu a palavra ao
Presidente da Junta, Manuel Veiga que refere que é talvez um plano demasiado
modesto, mas que tem de ser feito de acordo com o orçamento estabelecido,
reconhece que poderia ser melhor mas pretende fazer um plano de atividades que
possa cumprir. Tem evidentemente pontos em que tem de haver a
colaboração/intervenção da Câmara Municipal, como por exemplo para a construção
da ponte do Souto, em projeto já hà quatro anos, e que com a conjugação de
esforços entre ambas as instituições, Câmara Municipal e Junta de Freguesia, poderá
ser concretizado pois considera este um acesso importante para as populações.-------O membro José Manuel Carvalho congratula-se com o plano de atividades, curto mas
realizável e que corresponde às reais necessidades já detetadas e vem de encontro
às atribuições da Lei nº 75/2013. Congratula-se com o diálogo e comprometimento
entre as partes envolvidas e felicita o executivo pela sua coerência.--------------------Não havendo mais intervenções foi colocado à votação a aprovação do Plano de
Atividades, tendo sido aprovado por unanimidade dos presentes.-------------------------Em relação à Ordem do Dia, ponto quatro - Discussão e votação do Orçamento para o
exercício económico de dois mil e catorze o Presidente da Mesa, José Manuel
Carvalho, passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, que
refere que este orçamento é sequência do plano de atividades e tem de ser cumprido
de acordo com as rubricas. O orçamento deste ano é basicamente com o dinheiro da
Câmara Municipal e do Fundo de Fomento das Freguesias, que este ano atribuí menos
setecentos e cinquenta euros. A freguesia não tem receita financeira própria, não
leva dinheiro pela certificação de fotocópias e as taxas do cemitério são

relativamente baixas em relação às freguesias vizinhas. Alerta que o orçamento da
Câmara Municipal foi reduzido em seis milhões e meio de euros e como tal a parte a
atribuir à freguesia será também afetada. As máquinas da Câmara Municipal não
virão trabalhar ao sábado, pelo menos para já. Informou que a Câmara Municipal tem
previsto para as freguesias 90.000€ e 121.000€ em investimentos nas freguesias,
iremos ver como serão distribuídos pelas várias freguesias.--------------------------------O membro Manuel Saúl Reis, questionou se os valores das receitas estão certos ou são
fictícios.---------------------------------------------------------------------------------------------Respondeu o membro da Junta, Manuel Loureiro, referindo que 54.000€ é o que está
garantido, o restante é o que está previsto.--------------------------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, referiu que parte deste dinheiro é quase um
entra e sai, vem da Câmara Municipal e vai para as diversas instituições que
trabalham em parceria com a Junta.-----------------------------------------------------------O presidente da mesa, José Manuel Carvalho, salienta a preocupação com a redução
do orçamento da Câmara Municipal e gostaria de saber como está previsto negociar
com a Câmara o pedido de verbas para obras na freguesia nomeadamente nas
estradas. Qual a estratégia?----------------------------------------------------------------------O presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, tomou a palavra e informou que
têm capacidade para fazer algumas intervenções, já pediu a colaboração de uma
máquina “D6” para realizar alguns trabalhos em caminhos já sinalizados. É uma
pergunta pertinente mas difícil, o nosso orçamento não comporta pedir a alguém
para fazer o trabalho e pagar à hora, até poderiam pagar o gasóleo e o operador mas
mais do que isso não têm capacidade. Considera que haverá alguma abertura, por
parte da Câmara Municipal, para as máquinas virem durante a semana. Há caminhos
com necessidades urgentes, mesmo por causa dos incêndios.------------------------------O presidente da mesa José Manuel Carvalho relembrou a informação de que não há
dívidas para com os fornecedores.--------------------------------------------------------------O membro Manuel Saúl Reis referiu ser vantajoso pensar em limpar os caminhos
começando agora no inverno para prevenir no tempo dos incêndios.---------------------O membro Vítor Simões referiu que no caminho da Quinta do Diabo talvez com uma
retroescavadora ou uma niveladora desse para arranjar o caminho.----------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, indica que também é uma
preocupação pois também é uma das competências da Junta o arranjo dos caminhos
florestais e a retro e a niveladora fazem algum desse trabalho. Solicita a colaboração
de todos os membros da assembleia na comunicação de anomalias para que a junta
as possa corrigir uma vez que eles nem sempre conseguem saber todas as situações.
Não havendo mais intervenções foi colocado à votação a aprovação do Orçamento
para o exercício económico de dois mil e catorze, tendo sido aprovado por
unanimidade dos presentes.----------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, deseja a todos um bom trabalho e pede a
colaboração de todos para levar a bom porto este orçamento e este plano de
atividades. Deseja ainda um bom Natal e um bom Ano a todos.----------------------------

Nada mais havendo a tratar foi proposta a ata em forma de minuta pelo membro
Faustina Silva. A mesma proposta foi colocada à votação, tendo sido aprovada
unanimidade dos presentes. Depois de lida foi colocada à votação, tendo sido
aprovada por unanimidade dos presentes. A ata vai assinada pelo Presidente da
Assembleia de Freguesia, José Manuel Carvalho e pelo 1º Secretário da Assembleia de
Freguesia, Faustina Silva.--------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima,
(José Manuel Carvalho)

____________________________________________________

O 1º Secretário da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima,
(Faustina Silva)

______________________________________________________

