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Ata número quatro

----- Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e catorze, 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: Acordo de Execução de Delegação de Competências entre o Município de
Azambuja e a Junta de Freguesia; -------------------------------------------------------------------------------

---- Terceiro ponto: Regulamento da Carrinha Volkswagen; ---------------------------------------------------------- Quarto ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia; ------------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Sónia Pratas Henriques Botas, Elsa Maria
Ferreira Coelho e Cindy Bento Narciso e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Manuel
Ferreira Coelho e Ivo José Pintor Vieira, pelo grupo PS, a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar
Coelho e o senhor José Manuel Isidoro Pratas, pelo grupo da Coligação pelo Futuro da Nossa
Terra o senhor Carlos Manuel Canteiro de Brito---------------------------------------------------------------- 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 da Assembleia de Freguesia, informando que o
terceiro ponto da ordem de trabalhos foi retirado, por ainda não ter sido colocado em discussão
pública.

De seguida deu a palavra ao público presente. Solicitou a palavra a senhora Deolinda

Oliveira, questionando o facto da freguesia ter iniciado pequenas obras nas Comeiras e de
momento estar tudo parado, referindo-se à construção de um muro na Rua de Santa Quitéria, perto
da capela; solicitou ainda que a Junta reparasse um pin que se encontra danificado. A esta
intervenção o Presidente da Junta informou que a obra do muro é da competência da Camara,
como é do conhecimento da senhora, mas a Junta tentou minimizar a situação e fez uma pequena
intervenção em relação ao pin informou que ia pedir ao funcionário para ver.----------------------------- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia,
solicitou a palavra a senhora Ana Margarida, questionando sobre eventuais desenvolvimentos
sobre a construção do jardim urbano na Milhariça, uma vez que os moradores estão dispostos a
colaborar na construção do mesmo. Sobre este mesmo assunto solicitou a palavra o senhor Carlos
Brito referindo que no tempo que fez parte do Executivo a Camara Municipal apresentou um
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esboço sobre o jardim. Sobre estas intervenções o Presidente da Junta informou que até à data a
Camara Municipal não elaborou qualquer projecto e sem projecto não se pode fazer a obra.------------ Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número três,
não se registando intervenções, foi a mesma colocada à votação tendo sido aprovada por
unanimidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos - 2ª. Revisão
Orçamental - não se registando qualquer intervenção, o ponto foi colocado a votação tendo sido

aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- Entrou-se no segundo ponto – Acordo de Execução de Delegação de Competências entre o
Município de Azambuja e a Junta de Freguesia – solicitou a palavra o senhor José Manuel questionando se
a ANAFRE teve alguma intervenção no sentido de dar independência às freguesia para não estarem
dependentes dos Municípios em relação a estes protocolos. Sobre esta intervenção o Presidente da

Junta informou que a delegação de Lisboa só foi constituída esta semana, informando ainda que
faz parte da Mesa da mesma. Não se registando mais intervenções o ponto foi colocado a votação
tendo sido aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------------------- Terceiro ponto - Regulamento da Carrinha Volkswagen – Retirado. --------------------------------------- Quarto ponto - Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. Não se
registaram intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos e nada mais havendo a tratar, foi
elaborada a minuta da ata.------------------------------------------------------------------------------------------ Eram vinte e duas horas e cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a
sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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