
Acta nº 4
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Acta número quatro

----- Aos vinte e um dias do mês de Abril de dois mil e dez, 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: Relatório de Gestão e Demonstração Financeira do Exercício de 2009.

---- Segundo ponto: Discussão e votação do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia 

de Aveiras de Cima.

---- Terceiro ponto: Comissão para actualização do Regulamento do Mercado Diário.

---- Quarto ponto: Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia.

---- 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 

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

senhor Marcelo Oliveira e as senhoras Patrícia de Fátima de Sousa Luís, Ana Margarida Coelho e 

Silvia Margarida Santos Vitor em substituição da senhora Angélica Maria Ferreira Conceição; e 

pela Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, a senhora Deolinda Fernanda Oliveira em substituição 

do Senhor Flávio Filipe Torrão. Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os 

Senhores Presidente, Secretário e Tesoureiro, respectivamente, Justino Oliveira, António Torrão e 

Carlos Brito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia,  pediu a palavra o 

senhor Marcelo Oliveira, em nome do grupo do PS que apresentou a seguinte proposta: “Proposta 

nº1/2010:Voto de Pesar 

Tendo  em  conta  o  inesperado  falecimento  de  António  Pratas  Ferreira,  nosso  conterrâneo,  

cidadão participativo nas iniciativas comunitárias e cujo contributo em prol dos destinos desta  

Freguesia permanecerá nas nossas memórias, lutador pela liberdade democrática, o grupo do  

Partido  Socialista  propõe  que  seja  enviado  à  família  um  voto  de  pesar  em  nome  desta  

Assembleia.

Aveiras de Cima, 21 de Abril de 2010”

---- Colocada a votação foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------------------

---- A senhora Presidente da Mesa deu palavra ao público. Pediu a palavra o senhor José Maria 

Conceição, lojista do mercado diário, dizendo no seu entender que não se tem feito nada para 

dinamizar  e  rentabilizar   aquele  espaço,  chamando  a  atenção  para  a  falta  de  publicidade  no 
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mesmo, sugerindo que fosse criada uma Comissão que ouvisse os comerciantes e assim tivessem 

conhecimento  das  necessidades  dos  mesmos,  falou  ainda  da  má  iluminação  daquele  espaço, 

referindo até que muitas vezes durante o dia as luzes estão ligadas sem necessidade e que de noite 

se mantém aquele espaço praticamente às escuras, referiu ainda que é de lamentar a atitude dos 

ciganos, que utilizam o recinto do Mercado Diário ao sábado, que penduram os seus artigos nas 

montras dos lojistas, solicita ainda que a Junta de Freguesia tome alguma posição sobre o facto de 

as crianças jogarem à bola nesse mesmo recinto, questionou ainda o porquê de se encontrarem 

lojas fechadas apesar de estarem alugadas e de pagarem as rendas.---------------------------------------

---- Pediu a palavra o senhor José Almeida, questionando o porque de estar um buraco aberto na 

calçada na entrada da Rua José Luís Soares de Brito à tanto tempo sem ser reposto, sugeriu que 

fosse colocado  um desses barris, espalhados pela freguesia que fazem publicidade à Vila Museu 

do Vinho, na Guarita e outro na rotunda da saída do auto estrada, para se fazer publicidade à 

mesma. Fez um reparo para o facto de já terem passados alguns meses depois do temporal e ainda 

se encontrem caídos os semáforos perto da rotunda da saída do auto estrada  sobretudo quando a 

própria GNR para ali para passar algumas multas.----------------------------------------------------------

---- Pediu a palavra a senhora Maria Camila Botão questionando sobre o paradeiro das placas de 

publicidade, que eram novas e estavam na frente do Mercado Diário.------------------------------------

---- Pediu a palavra o senhor Vitor Ferreira,  questionando o porquê de ter sido colocada uma 

lomba na Rua da Arameira perguntando de quem é a responsabilidade da colocação das mesmas.--

---- A senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta para que o mesmo 

respondesse às questões que lhe foram colocadas. Assim, começou por cumprimentar  e mostrar o 

seu agrado para o facto de haver público presente e em especial a presença dos lojista do Mercado 

Diário.  Sobre  o  Mercado  Diário  o  senhor  Presidente  da  Junta  respondeu  que  com  tempo  e 

agendando uma reunião com os lojistas sobre a publicidade, por certo chegarão a bom porto, até 

porque essa mesma publicidade é da responsabilidade dos lojista, a Junta o que terá de fazer é 

regulamentar  a  colocação  da  mesma.  Acrescenta  que  discorda  que  aquele  espaço  esteja  a 

degradar-se, pelo contrário, porque se tem feito obras de manutenção; sobre o facto dos ciganos 

pendurarem artigos nas montras diz que ele próprio não concorda com essa situação e que até já 

chamou a atenção de alguns deles para essa situação; sobre as lojas fechadas foram tomadas as 

devidas medidas de maneira a cumprir o regulamento do mesmo; sobre as placas de publicidade 

sabe que as mesmas foram para o lixo e que não se vai para o litigioso por essa situação, se for  

caso disso a Junta de Freguesia  indemniza  os  lesados.  Fez ainda um reparo para o facto dos 

lojistas não colaborarem quando a Junta organiza eventos naquele espaço; sobre a situação das 
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crianças jogarem à bola, em tempos tentou saber quem eram as crianças e para seu espanto a 

maioria eram filhos dos lojistas e neste caso se os pais não os repreendem o que poderia ele fazer.-

---- Continuando a responder ao solicitado o senhor Presidente da Junta referiu que o buraco no 

passeio da Rua José Luís Soares de Brito foi feito pela firma da Tvcabo e que a Junta não tem 

competência para repor calçada, sobre a publicidade à Vila Museu do Vinho, a Junta de Freguesia 

tem pouca intervenção nessa situação de qualquer maneira pode fazer chegar a sugestão à Câmara 

Municipal de Azambuja contando com o apoio do senhor Almeida para reforçar a sugestão com a 

sua presença nas sessões de Câmara. Ao senhor Vitor Ferreira sobre as lombas respondeu que 

desconhece qual o critério utilizado para a colocação das mesmas.---------------------------------------

---- Pediu ainda a palavra o senhor José Maria Conceição para chamar a atenção para o mau 

aspecto das caixas de correio do Mercado Diário.-----------------------------------------------------------

---- Pediu novamente a palavra a senhora Maria Camila, para dar razão ao senhor Presidente da 

Junta sobre a não adesão dos lojistas às reuniões propostas pela Junta, com intenção de dinamizar 

o Mercado Diário assim como ao facto dos mesmos não participarem nas actividades organizadas 

pela Junta naquele espaço.--------------------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa deu então a palavra aos Membros da Assembleia. Pediu a palavra o 

senhor Marcelo Oliveira mostrando o seu agrado para o facto de estar tanto público presente uma 

vez que não é habito e também dar os parabéns à Mesa da Assembleia por propor na ordem de 

trabalhos a criação de uma Comissão de revisão aos estatutos do Regulamento do Mercado Diário, 

apesar do terem na última assembleia hesitado quando o mesmo foi proposto pelo grupo do PS. 

Deu os parabéns ao Executivo pela página da internet  que está bonita e bem construído,  mas 

lamentou o facto de no mesmo não ter havido qualquer tipo de publicidade ao Avinho, deu ainda 

os parabéns pela edição do Roteiro, mas quis registar um reparo ao facto de o nome das ruas 

estarem todas de pernas ao ar.---------------------------------------------------------------------------------

---- Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta para responder à última intervenção, dizendo 

que a página da internet está em construção, e o facto de não haver publicidade ao Avinho não é 

uma desculpa mas o evento não é uma organização da Junta, como tal a Junta não se quer sobrepor 

à Câmara; sobre o Roteiro referiu que foi uma primeira  edição e nem tudo corre bem espera 

conseguir  um novo  patrocínio  para  que  haja  uma  segunda  edição.  Pediu  a  palavra  o  senhor 

Marcelo apenas para dizer que em relação à festa do Avinho a Junta não se deve demarcar pois é 

uma festa muito importante para a Vila de Aveiras de Cima.----------------------------------------------

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

Mesa informou que iria submeter a votação a Acta número um, que estava pendente por falta dos 

discursos  da  tomada  de  posse,  uma  vez  que  até  à  data  os  mesmos  não  foram entregues  na 
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secretaria da Junta de Freguesia. A Acta número um será votada sem os mesmos. Colocada à 

votação foi a mesma aprovada com cinco votos a favor da CDU e da Coligação Pelo Futuro da 

Nossa Terra e quatro votos contra do PS, que apresentou a seguinte declaração de voto: “O Grupo 

do PS vota contra por não ficar registado em Acta os discursos da tomada de posse.” --------------

---- A senhora Presidente da Mesa colocou a Acta número dois à discussão, foram solicitadas 

algumas rectificações por parte do senhor Marcelo Oliveira que foram imediatamente corrigidas. 

Não se registando mais intervenções foi a mesma submetida à votação, tendo sido aprovada por 

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

---- A senhora Presidente da Mesa colocou ainda a Acta número três à discussão, verificaram-se 

alguns  erros  ortográficos  e  surgiram  algumas  dúvidas,  pelo  que  a  mesma  foi  retirada  e 

oportunamente virá a outra Assembleia.----------------------------------------------------------------------

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

Gestão e Demonstração Financeira do Exercício de 2009– dando a palavra ao Presidente da Junta 

de Freguesia que fez uma breve descrição sobre o documento.--------------------------------------------

---- Não se registando intervenções neste ponto, a Presidente da Mesa colocou o ponto à votação 

tendo o mesmo sido aprovado com cinco votos a favor da CDU e Coligação Pelo Futuro da Nossa  

Terra e quatro abstenções do grupo do PS, que apresentou a seguinte declaração de voto:  “De 

acordo com o nº3 do art.º5º da Lei nº 24/98 de 26 de Maio – Estatuto da Oposição - «os partidos  

políticos representados nos órgãos deliberativos das autarquias locais e que não façam parte dos  

correspondentes órgãos executivos, ou que neles não assumam pelouros, poderes delegados ou  

outras formas de responsabilidade directa e imediata pelo exercício de funções executivas, têm  

direito de ser ouvidos sobre as propostas dos respectivos orçamentos e planos de actividade».

Como não houve qualquer diligência por parte do Executivo da Junta de Freguesia, do qual  

fazem parte a CDU e a Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, o grupo do Partido Socialista  

abstém-se na votação do “Relatório de actividades de gestão de 2009”.

Relatório que vem confirmar as premissas de estagnação, falta de dinamismo e inovação por que  

se têm pautado os últimos tempos de governação da freguesia de Aveiras de Cima.

Cremos que mais e melhor poderia ter sido feito e desenvolvido em prol das “nossas gentes”.  

Mais e melhor em prol dos nossos idosos, dos nossos jovens, em prol da nossa cultura, do nosso  

comercio, do nosso desporto, em suma da nossa “terra”.

De  um  outro  âmbito,  fazemos  uma  chamada  de  atenção  para  alguma  falta  de  cuidado  

ortográfico,  na redacção e publicação da documentação oficiosa, quer por parte da Mesa da  

Assembleia de Freguesia, quer por parte do Executivo da Junta de Freguesia. Com a extrema  
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importância que estes documentos têm no presente, e sobretudo terão no futuro para as gerações  

vindouras, será de salutar um maior empenho na sua redacção e consequente correcção.

Por último voltar a afirmar, que não somos (grupo PS) e temos vindo a prova-lo, uma “força de  

bloqueio” aos órgãos actualmente em função. Temos tentado contribuir de uma forma activa e  

coerente, ainda que por vezes mal interpretados e injustamente acusados, para uma cada vez  

maior democraticidade, transparência e competência das instituições que fazem a gestão daquilo  

que é nosso, fregueses de Aveiras de Cima, por direito.

Aveiras de Cima, 21 de Abril de 2010.------------------------------------------------------------------------

---- Entrou-se no segundo ponto – Discussão e votação do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços 

da  Freguesia  de  Aveiras  de  Cima,  a  senhora  Presidente  da  Mesa  deu  a  palavra  ao  senhor 

Presidente da Junta de Freguesia que mencionou que este documento foi imposto por uma nova 

lei, acrescentando que a Câmara Municipal disponibilizou apoio à execução do mesmo na pessoa 

do Doutor João Gato, por essa razão o Executivo solicitou a sua presença na Assembleia para que 

o mesmo possa esclarecer qualquer dúvida de ordem técnica.--------------------------------------------

---  Solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira para ser esclarecido sobre algumas questões 

relacionadas  com a  forma como eram calculados  determinados  valores,  essas  questões  foram 

esclarecidas pelo Doutor João Gato. Não se registando mais intervenções a senhora Presidente da 

Mesa  colocou o  mesmo a  votação,  tendo sido aprovado com cinco votos  a  favor  da  CDU e 

Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra e quatro abstenções do grupo do PS.----------------------------

---- Entrou-se no terceiro ponto - Comissão para actualização do Regulamento do Mercado Diário, 

a senhora Presidente a Mesa deu a palavra aos grupos políticos representados na Assembleia para 

que indicassem um membro para a formação da Comissão, assim o grupo do PS indicou a senhora 

Angélica Conceição, o grupo da CDU indicou o senhor Luís Falacho e a Coligação Pelo Futuro da 

Nossa Terra o indicou o senhor Flávio Torrão,  fazendo também parte  da Comissão a senhora 

Presidente da Mesa Sónia Botas. Colocada a votação foi  aprovada por unanimidade a constituição 

da Comissão.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Entrou-se no quarto ponto - Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia. 

Pediu a palavra o senhor Marcelo,  mostrando o seu agrado para o facto de terem sido aceites 

algumas das alterações proposta pelo grupo do PS e lamenta que tenham ficado de fora outras, 

uma dessas situações em entender do grupo vai contra a lei, o grupo do PS alertas estas situações 

não por maldade mas para bem da Junta de Freguesia. Acrescenta ainda que, o grupo não pode 

votar a favor o documento por o mesmo não se encontrar de acordo com a Lei. Não se registando 

mais intervenções a senhora Presidente da Mesa colocou o ponto a votação tendo o mesmo sido 

21 de Abril de 2010
5



Acta nº 4
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

aprovado com cinco votos a favor da CDU e Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra e quatro votos 

contra do PS.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Quinto ponto: Informação do Presidente sobre a Actividade da Junta de Freguesia. Não se 

registou qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------------

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

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

---- Eram vinte e três horas e cinquenta e sete minutos quando a Presidente da Mesa deu por 

encerrada a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia

_________________________________

_________________________________

_________________________________
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