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Acta número dezoito 
 

 

----- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro de dois mil e nove, 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: 3ª Revisão Orçamental ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Bento Mata, José Fernando Torres Mendes e as Senhoras Maria Nazaré Toscano e Anabela 

Varino, tendo faltado o senhor José Cesário Anjos Cláudio; pelo grupo PS os senhores Humberto 

Gomes e Marcelo Oliveira e o Senhor Pedro Miguel Vieira do grupo PSD. 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 declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra 

ao público presente, que não gozou da mesma. Seguidamente colocou em discussão a acta número 

dezassete, 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. Pediu a palavra o senhor António Bento Mata para lamentar a falta de limpeza dos 

ribeiros na freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 3ª 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 maioria com duas abstenções do 

PS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Entrou-se no segundo 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.------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Eram vinte e duas horas e dez minutos quando o Presidente da Mesa deu por encerrada a 

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

 
 
 

 
 

Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 


