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Acta número onze 

 

----- Aos vinte e nove dias de dezembro de dois mil e onze, 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: Plano de Actividades para o Ano de 2012.------------------------------------------- 

---- Segundo Ponto: Orçamento para o Ano de 2012.------------------------------------------------------- 

---- Terceiro Ponto: Plano Plurianual de Investimento para os anos de 2012/2015.--------------------- 

---- Quarto Ponto: Alteração ao regulamento de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia de Aveiras 

de Cima.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quinto Ponto: Informação do Presidente sobre a Actividade da Junta de Freguesia.-------------- 

---- Estiveram presentes pelo grupo CDU, a senhora Sónia Pratas Henriques Botas e os senhores 

Fernando Manuel Ouro Tristão, António Bento Mata e Luís Filipe Jorge Falacho; pelo grupo PS, 

as senhoras Angélica Maria Ferreira Conceição e Patrícia de Fátima de Sousa Luís e o senhor 

Marcelo José da Costa Oliveira, tendo faltado a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho; e 

pela Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, a senhora Deolinda Fernanda Pinheiro Mata Oliveira 

em substituição do senhor Flávio Filipe Isidoro Torrão. Em representação da Junta de Freguesia 

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

Cláudio de Oliveira, António Rodrigues Torrão e Carlos Manuel Canteiro Brito. --------------------- 

---- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, começando por 

informar que o senhor Flávio Torrão havia requerido a sua substituição, que no Edital da 

Assembleia onde se lê 2012 deverá ler-se 2012/2015, referiu ainda que foi distribuído o mapa de 

pessoal da Junta de Freguesia e a acta da reunião de trabalho que havia sido marcada na última 

Assembleia, a titulo informativo. Seguidamente deu a palavra ao público presente, que não gozou 

da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu então a palavra aos Membros da Assembleia, solicitando a palavra 

o senhor Marcelo Oliveira, que em nome do Grupo do PS, apresentou uma proposta para que fosse 

enviadas as condolências por parte da Assembleia aos familiares do senhor José Patrício 

Agostinho, uma vez que o mesmo em tempo foi secretario na Junta de Freguesia. Colocada a 

votação foi a proposta aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------- 

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

Mesa informou que iria submeter à votação a Acta número nove que depois de discutida e 
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colocada à votação foi aprovada por unanimidade, seguidamente colocou à votação a Acta número 

dez que depois de discutida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade . --------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – Plano de 

Actividades para o Ano de 2012; solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira, sobre qual a 

actividade da Comissão Social de Freguesia, se esta não teria meios de centrar a recolha de bens 

alimentares para as famílias mais carenciadas, afim de evitar que várias instituições o estejam a 

fazer em simultâneo, quis também registar o seu desagrado em relação ao facto da Junta de 

Freguesia ter retirado a loja do Mercado Diário que haviam cedido à Cruz Vermelha onde estavam 

guardados alguns bens oferecidos. Não se registando mais intervenções a Presidente da Mesa 

colocou o ponto a votação, tendo sido aprovado por maioria, com duas abstenções e seis votos a 

favor.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Entrou-se no segundo ponto- Orçamento para o Ano de 2012, no qual o Presidente da Junta 

fez uma breve explicação para o facto de ser um orçamento muito reduzido devido ao corte na 

receita em trinta por cento por parte da Câmara Municipal. Solicitou a palavra o senhor Marcelo 

Oliveira afim de ser esclarecido sobre a que se referia a rubrica Diversas na receita. Não se 

registando mais intervenções a Presidente da Mesa colocou o ponto a votação, tendo sido 

aprovado por maioria, com três abstenções e cinco votos a favor.---------------------------------------- 

---- Terceiro Ponto: Plano Plurianual de Investimento para os anos de 2012/2015. A Presidente da 

Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que quis sublinhar o facto do 

investimento ser de valor reduzido e que a explicação para tal além da crise financeira do País foi 

o corte dos trinta por cento aplicado por parte da Câmara Municipal Azambuja. Solicitou a palavra 

o senhor Marcelo Oliveira para felicitar o Executivo pela vontade de criar um painel informativo, 

registando o seu desagrado para o fato de ter sido colocado um painel de madeira seguro por uns 

arames no Largo da República, o que dava mau aspeto. Não se registando mais intervenções a 

Presidente da Mesa colocou o ponto a votação, tendo sido aprovado por maioria, com três 

abstenções e cinco votos a favor.------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quarto Ponto: Alteração ao regulamento de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia de Aveiras 

de Cima. A Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta de Freguesia que 

explicou que esta alteração se prendia essencialmente com o ajuste ao real de duas taxas em 

particular, sendo a inumação em jazigos em que era aplicado um valor muito baixo e o aluguer do 

corta vegetação que se percebeu que não era o trabalhar de uma única maquina mas sim de duas 

em simultâneo, ou seja, o tractor em conjunto com o corta vegetação dai a subida dessa taxa. Não 

se registando intervenções a Presidente da Mesa colocou o ponto a votação, tendo sido aprovado 

por maioria, com três abstenções e cinco votos a favor.---------------------------------------------------- 
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---- Quinto Ponto: Informação do Presidente sobre a Actividade da Junta de Freguesia. Solicitou a 

palavra o senhor Marcelo Oliveira pedindo esclarecimentos sobre o programa de inserção; a 

passadeira junto à A1 e qual o ponto de situação dos CTT. A Presidente da Mesa deu a palavra ao 

senhor Presidente da Junta para responder ao solicitado, dizendo que o programa de inserção nada 

tinha a ver com o Centro de Emprego era um programa do Tribunal para pagamento de multas; 

sobre a passadeira fica sem saber ao certo de quem é a responsabilidade da mesma voltou a 

escrever para a Câmara Municipal de Azambuja encontra-se à espera de resposta para o assunto; 

sobre os CTT informou que recolhemos cerca de mil e quinhentas assinaturas que entregou a Vice 

Presidente da Câmara, já há informação que a estação de Alcoentre não fecha mas sobre a 

reabertura da estação de Aveiras não se sabe de nada, terminadas as explicações solicitou que 

ficasse registado em acta o facto de ele ter estado presente na última Assembleia Municipal e ter 

confrontado o Presidente da Câmara sobre a construção do Parque da Milhariça e que este 

respondeu publicamente que o Parque não iria ser construído por falta de dinheiro.------------------ 

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

elaborada a minuta da acta que depois de lida em voz alta foi submetida a votação tendo sido 

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

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

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