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----- Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezassete, reuniu a Assembleia de 

Freguesia de Aveiras de Cima, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia, com a seguinte 

ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Primeiro ponto: Discussão e aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia de Aveiras 

de Cima; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: 2ª Revisão Orçamental ------------------------------------------------------------------ 

---- Terceiro ponto: Exercício do mandato de 2017/2021 a ½ tempo do Presidente da Junta de 

Freguesia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quarto ponto: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 

de 2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quinto ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia;---------------- 

      --- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Cindy Bento Narciso Sónia Pratas 

Henriques Botas e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Luís Miguel Lopes Simão e Rui 

Manuel Frederico Simões, pelo grupo PS, as senhoras Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e 

Inês da Silva Tristão Ouro e o senhor Eusébio Gabriel Brito Florêncio, pelo grupo Partido Social 

Democrata o senhor Hugo Miguel Garcia Duarte.---------------------------------------------------------- 

---- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Luís Filipe Jorge Falacho e 

Horácio Manuel Patrício Abreu.-------------------------------------------------------------------------------- 

--- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão de Assembleia de Freguesia, informando que 

havia chegado à mesa duas moções e uma proposta apresentadas pelo grupo do Partido Social 

Democrata, sugerindo que as mesmas fossem discutidas na próxima sessão para assim dar tempo 

aos membros para analisarem as mesmas. O que foi aceite por todos.------------------------------------ 

Seguidamente deu a palavra ao público presente, que não gozou da mesma.---------------------------- 

---- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia. 

Solicitou a palavra senhor Hugo Duarte, começando por agradecer ao Executivo da Junta o 

convite que lhe foi feito para fazer parte do júri, aquando a eleição da Rainha das Vindimas; 

registou o seu agrado com facto de ter recebido a convocatória e o Edital da Assembleia com mais 

antecedência que no mandato anterior e fez um reparo por o mesmo não ter sido publicado nas 

redes sociais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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---- Solicitou a palavra a senhora Ana Margarida Coelho, questionando sobre as condições da 

contratação do novo colaborador da Junta de Freguesia, António José. Sobre esta intervenção foi 

dada a palavra ao Presidente da Junta que esclareceu que o mesmo está em regime de avença e que 

a mesma resultou da necessidade de a Junta ter uma pessoa que efetuasse a manutenção dos 

equipamentos da Junta uma vez que que o mau manuseamento do mesmos tem trazido custos 

avultados, dando como exemplo o trator. Acrescentou ainda que o senhor António José só iria 

estar a colaborar com a Junta até 31 dezembro, atendendo que tinha recebido uma proposta de 

trabalho melhor.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- No seguimento da resposta do senhor Presidente da Junta solicitou a palavra, novamente, a 

senhora Ana margarida Coelho, questionando se os estragos do trator tinham acontecido ao 

serviço da nossa freguesia ou numa das outras com as quais Aveiras de Cima tinha um acordo. 

Sobre esta questão o Presidente da Junta respondeu que o trator avariou ao efetuar serviço na 

nossa freguesia, mas os danos resultam das horas acumuladas ao serviço das três freguesias.-------- 

---- Solicitou a palavra a senhora Sónia Botas, para informar que já havia entrado em contacto com 

o Diretor do Agrupamento Vale Aveiras, para alertar sobre o mau funcionamento do 

estacionamento e circulação de viaturas no parque da Escola EB1 Aveiras de Cima, que por 

diversas vezes já causou situações desagradáveis entre viaturas e peões, atendendo a falta de 

respeito dos seus utilizadores, entenda-se os pais das crianças que frequentam a referida escola. 

Acrescentando ainda o facto do parque em questão não ter lugar próprio para deficientes, uma 

grande falha até porque de momento existem duas meninas com limitações motoras a frequentar a 

escola.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta referiu que infelizmente é uma situação que 

resulta da falta de civismo dos utilizadores, acrescentou ainda que esta situação poderá ser 

resolvida ou minimizada com a abertura da estrada que liga a Rua dos Pratas ao parque, que a 

Camara irá fazer. Sobre o mesmo assunto a senhora Ana Margarida Coelho sugeriu que 

contactassem a GNR para estar presente nos momentos mais críticos afim de atenuar a confusão.-- 

---- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da Mesa informou que iria ser sua prática durante 

o mandato dar informação sobre a correspondência que receberá. Assim deu conhecimento que lhe 

foram endereçados dois convites por parte da Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima.---------- 

---- Seguidamente a Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 

Regimento da Assembleia de Freguesia, sugerindo que fosse criada uma comissão para analise do 

mesmo, atendendo que o grupo PSD apresentou uma proposta de alteração. Assim a comissão será 

constituída pelo senhor Hugo Duarte do grupo PSD e pelas senhoras Ana Margarida Coelho e 

Cindy Narciso respetivamente pelos grupos PS e CDU, que entre si agendarão data para análise do 
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documento. Discutido e colocado a votação o mesmo foi aprovado por maioria com cinco votos a 

favor do grupo CDU e quatro abstenções dos grupos PS e PSD. ----------------------------------------- 

---- Entrou-se no segundo ponto: 2ª Revisão Orçamental; solicitou a palavra o senhor Hugo Duarte  

para ser esclarecido sobre o documento técnico apresentado. Não se registando mais intervenções, 

colocado a votação o mesmo foi aprovado por maioria com cinco votos a favor do grupo CDU e 

quatro abstenções dos grupos PS e PSD. --------------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro ponto: Exercício de mandato 2017/2021 a ½ tempo do Presidente da Junta de 

Freguesia. Não se registaram intervenções, colocado a votação o mesmo foi aprovado por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quarto ponto: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o ano 

de 2018. Solicitou a palavra o senhor Hugo Duarte, questionando sobre o facto de constar no 

documento a inauguração do edifício sede, atendendo que já no mandato anterior também 

aparecia, pergunta se há necessidade de inaugurar um edifício que já tem alguns anos; Sobre a 

iluminação dos presépios, qual o apoio por parte da Junta de Freguesia; consta no plano de 

atividades a aquisição de um corta vegetação mas o mesmo não está mencionado no PPI, qual a 

razão; questionou ainda o porque de uma verba de 500€ para a construção de bases para 

contentores;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que é intenção do Executivo inaugurar 

o edifício em conjunto com o lançamento de um livro sobre a freguesia que está pronto a ser 

editado e com a atribuição do nome D. Sancho I ao troço da Casa do Povo até ao edifício sede; 

sobre a iluminação dos presépios a Junta não tem qualquer responsabilidade direta para com os 

mesmos, mas sempre que é solicitada iluminação a Junta colabora nesse sentido; sobre o facto de 

não constar no PPI a aquisição do corta vegetação, informou que ainda não estão reunidas todas as 

condições para a aquisição do mesmo, até porque necessita da autorização da Assembleia, prevê-

se que em Abril já estejam reunidas condições para a referida aquisição; sobre a construção das 

bases para contentores, informou que as mesmas nem são competência da Junta de Freguesia, mas 

mesmo assim com a mão de obra que vamos tendo e com algum dinheiro vamos fazendo, para 

assim criar melhores condições.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- Não se registando mais intervenções, colocado a votação o mesmo foi aprovado por maioria 

com cinco votos a favor do grupo CDU e quatro abstenções dos grupos PS e PSD. ------------------- 

---- Quinto ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. ---------------- 

---- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi 

elaborada a minuta da ata.------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Eram vinte e duas horas e trinta minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a 

sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Mesa da Assembleia de Freguesia 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 


