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Acta número quinze 
 

 

----- Aos vinte e três dias do mês de Dezembro de dois mil e oito, 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:2ª. Revisão Orçamental ----------------------------------------------------------------- 

---- Segundo ponto:  2ª. Revisão Plano Plurianual de Investimento -------------------------------------- 

---- Terceiro ponto: Plano de Actividades para o ano de 2009 -------------------------------------------- 

---- Quarto ponto: Orçamento para ano de 2009 ------------------------------------------------------------ 

---- Quinto ponto: Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2009 -------------------------------- 

---- Sexto ponto: Revisão de tabela taxas e serviços -------------------------------------------------------- 

---- Sétimo ponto: Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia --------------- 

----Estiveram presentes pelo grupo CDU, os Senhores Mário Rui Pinto de Almeida,  José Cesário 

Cláudio, António Bento Mata, José Fernando Torres Mendes  e as Senhoras Maria Nazaré 

Toscano e Anabela Varino; pelo grupo PS os senhores Marcelo Oliveira e Humberto Gomes e 

pelo grupo PSD o Senhor Pedro Miguel Vieira. Em representação da Junta de Freguesia estiveram 

presentes os Senhores Presidente, Secretário e Tesoureiro, respectivamente, Justino Oliveira, 

António Torrão e Fernando Tristão.--------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa  convidou para a mesa a senhora Nazaré Toscano.--------------------------- 

---- O Presidente da mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra ao 

público presente, pediu a palavra o senhor José Rodrigues Almeida, desejando as boas festas a 

todos os presentes, seguidamente abordou o assunto do parque infantil da Urbanização dos Chães, 

dizendo não estar contra a construção do mesmo, mas sim contra o sitio onde o mesmo está a ser 

instalado, uma vez que a uma distancia de aproximadamente 100 metros mais a baixo existe um 

espaço muito maior e mais solarengo, onde por certo o parque ficaria muito melhor, e que se 

mantivesse aquele espaço ajardinado, pois estava muito mais agradável e enquadrado.--------------- 

---- Pediu então a palavra o senhor Vitor Pratas Ferreira, começando por desejar as boas festas a 

todos os presentes, questionando depois, o Presidente da Junta, se o mesmo tinha conhecimento 

que as manilhas que fazem parte da ponte nas Águas Espalhadas, porque as mesmas cederam, 

solicitou que fosse feita uma limpeza na Rua da Arameira, junto ao nº 39, uma vez que as barreiras 

caíram, fazendo com que as águas não escoem e entrem para os seus terrenos.------------------------- 
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---- Solicitou ainda a palavra o senhor Adriano, questionando o Presidente a Junta sobre qual o 

ponto de situação para a pintura de uma passadeira no cruzamento da Rua Grandella, São 

Martinho, Bairro Alto.-------------------------------------------------------------------------------------------   

---- Não se registando mais intervenções por parte do público, o Presidente da Mesa colocou em 

discussão a acta número catorze, que após discutida foi colocada a votação, tendo sido aprovada 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- O Presidente da mesa declarou então aberto o tempo de intervenção dos Membros da 

Assembleia. Em primeiro lugar, pediu a palavra o Presidente da Junta para solicitar a opinião aos 

membros da Assembleia se concordavam com o nome do “Drº Manuel Camilo” para a Rua criada 

no condomínio privado construído pelo senhor António Allberto. Pediu a palavra o senhor 

Humberto Gomes para manifestar o seu agrado com a escolha do executivo, pois conheceu o 

referido senhor e de facto é merecedor de reconhecimento. -----------------------------------------------

---- O Presidente da Junta solicitou ainda a palavra para informar os membros da Assembleia que 

lhes havia sido distribuído um conjunto de fotocópias a cores de fotografias da freguesia.----------- 

---- Solicitou novamente a palavra o senhor Humberto Gomes para informar que por toda a 

freguesia existem diversas coisas abandonadas e que em seu entender pode por em causa a saúde 

pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Pediu a palavra o senhor Marcelo Oliveira, questionando o executivo de qual a situação do 

projecto da capela dos Casais das Comeiras e sobre a requalificação do Largo da República, ao 

que o Presidente da Junta respondeu que as obras da capela vão “arrancar”, sobre o Largo da 

República as informações são contraditórias, mas ao que parece é que vão começar as obras para a 

construção da casa da Câmara.--------------------------------------------------------------------------------- 

---- Pediu a palavra o senhor António Bento Mata, começando por desejar as Boas Festas a todos 

os presentes. Manifestou ainda o seu desagrado para os condutores, pois nos Casais das Comeiras 

existem passadeiras e que infelizmente ninguém respeita.-------------------------------------------------- 

---- Não se registando mais intervenções por parte dos membros da Assembleia o Presidente da 

mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 2ª Revisão Orçamental - dando a 

palavra ao Presidente da Junta, que fez uma breve explicação sobre o mesmo. Depois de discutido 

o ponto foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade.----------------------- 

---- Deu-se entrada no segundo ponto – 2ª Revisão Plano Plurianual de Investimentos – sobre o 

qual o Presidente da Junta fez uma breve explicação. Depois de discutido o ponto foi o mesmo 

colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------------ 

---- Entrou-se no terceiro ponto – Plano de Actividades para o ano de 2009 – pedindo a palavra o 

senhor Humberto Gomes, para mostrar o seu agrado para com o executivo pelo facto de ir dar 
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utilidade ao terreno do mercado mensal. O Presidente da Junta explica que a nova Lei, sobre 

Mercados, tem demasiadas exigências para as quais a Junta não tem capacidade de resposta.------- 

Interveio o senhor Marcelo, ainda sobre o mesmo assunto, questionando se aquando a doação do 

terreno o mesmo não era exclusivamente para a realização do mercado mensal. Não se registando 

mais intervenções neste ponto foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado por maioria 

com duas abstenções do PS.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Entrou-se no quarto ponto – Orçamento para o ano de 2009 – Pediu a palavra o senhor 

Humberto Gomes, referido-se ás receitas relacionadas com a concessão de terrenos no cemitério, 

em seu entender não se deveria continuar a conceder terrenos mas sim alargar o cemitério. Não se 

registando mais intervenções neste ponto, foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado 

por maioria com duas abstenções do PS.---------------------------------------------------------------------- 

---- Entrou-se no quinto ponto – Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2009 – no qual o 

Presidente a Junta fez uma breve explicação, não se registando intervenções foi o mesmo colocado 

a votação tendo sido aprovado por maioria com duas abstenções do PS.--------------------------------- 

---- Entrou-se no sexto ponto – Revisão de tabela taxas e serviços – neste ponto o senhor Marcelo 

Oliveira retirou-se da sala de reuniões devido à sua actividade profissional. Procedeu-se então á 

votação deste ponto tendo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------------ 

---- Entrou-se no sétimo e último ponto – Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de 

freguesia -----------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

elaborada a minuta da acta.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Eram vinte e quatro horas e dez minutos quando o Presidente da Mesa deu por encerrada a 

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

 
 
 

 
 

Mesa da Assembleia de Freguesia 
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