
Acta nº 5
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Acta número cinco

----- Aos vinte e três dias do mês de Junho 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: 1ª Revisão Orçamental

---- Segundo ponto: Protocolos de colaboração com a Câmara Municipal de Azambuja:

2.1 – Geral

2.2 – Corta Vegetação

2.3 – Espaço Internet

---- Terceiro 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 e Luís Filipe Jorge Falacho, tendo faltado o senhor António Bento 

Mata; pelo grupo PS, as senhoras Patrícia de Fátima de Sousa Luís e Ana Margarida Serrano 

Gaspar Coelho e os senhores Marcelo José Costa Oliveira e Tiago José Gomes Agostinho em 

substituição  da  senhora  Angélica  Maria  Ferreira  Conceição;  e  pela  Coligação Pelo  Futuro  da 

Nossa  Terra,  o  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, registando que 

não havia público presente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

senhor Fernando Manuel Fabiano Ouro Tristão, alertando para o facto de as pessoas estacionarem 

os carros mesmo em cima da curva no entroncamento da Rua Francisco Maria Almeida Grandella 

com a Rua do Bairro Alto, obrigando as pessoas a meterem-se na rua principal para descerem o 

passeio, apesar de existir lá um sinal de estacionamento proibido; chamou também a atenção para 

a falta de limpeza das entradas Norte e Sul da Vila o que dá mau aspecto. ------------------------------

 ---- Pediu a palavra o senhor Marcelo José Costa Oliveira referindo que se devia tomar alguma 

atitude em relação ao estacionamento da Rua António Amaro dos Santos no cruzamento com a 

Travessa  da  Fonte  Santa,  uma vez  que  ali  tem ocorrido  com frequência  acidentes  de  viação, 

deixando como sugestão que a Rua ficasse com sentido único. -------------------------------------------

---- Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta que respondeu ao senhor Fernando Manuel 

Fabiano Ouro Tristão que sobre o estacionamento no cruzamento da rua principal com a Rua do 
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Bairro Alto vai tomar nota e questionar a Câmara Municipal de Azambuja e a Guarda Nacional 

Republicana.  Sobre a  limpeza  da Vila  que ia  chamar  a  atenção ao pessoal  da rua;  ao senhor 

Marcelo informou que já não é a primeira vez que a Junta de Freguesia expõe à Câmara Municipal 

de Azambuja o problema do estacionamento na Rua António Amaro dos Santos, mas até à data 

nada foi feito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Mesa informou que iria submeter a votação a Acta número três, depois de discutida e colocada à 

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

----  A senhora Presidente da Mesa colocou a Acta número quatro em discussão,  submetida à 

votação, foi a mesma aprovada por maioria com seis votos a favor e duas abstenções dos Senhores 

Tiago José Gomes Agostinho e Flávio Filipe Isidoro Torrão porque não estavam presentes na 

reunião em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 1ª Revisão 

Orçamental;  após  uma  breve  explicação  por  parte  do  Presidente  da  Junta  foi  colocado  em 

discussão, depois de esclarecidas algumas questões dos membros procedeu-se à votação, tendo 

sido aprovado com quatro votos a favor do grupo da CDU e da Coligação Pelo Futuro da Nossa 

Terra e quatro abstenções do grupo do PS. -------------------------------------------------------------------

----  Entrou-se  no  segundo  ponto  -  Protocolos  de  colaboração  com  a  Câmara  Municipal  de 

Azambuja: 2.1 – Geral; 2.2 – Corta Vegetação; 2.3 – Espaço Internet; após breve explicação por 

parte do Presidente da Junta e depois de discutidos foram os mesmos colocados a votação em 

separado tendo sido aprovados com quatro votos a favor do grupo da CDU e da Coligação Pelo 

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

---  Entrou-se  no  terceiro  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  duas  horas  e  trinta  e  cinco  minutos  quando a  Presidente  da  Mesa  deu por 

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

Mesa da Assembleia de Freguesia

_________________________________

_________________________________
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