
Acta nº 7
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Acta número sete

-----  Aos vinte  e  nove dias do mês de Dezembro 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: Plano de Actividades para o ano de 2011 ------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: Orçamento para o ano de 2011 -------------------------------------------------------

---- Terceiro ponto : Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2011/2014 ------------------------

---- Quarto 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, Luís Filipe Jorge Falacho e António Bento Mata; pelo grupo PS, a 

senhora Angélica Maria Ferreira Conceição e os senhores Marcelo José da Costa Oliveira, Tiago 

José Gomes Agostinho e Sérgio Manuel Gonçalves Cláudio respectivamente em substituição das 

senhoras  Patrícia  de  Fátima  de  Sousa  Luís  e  Ana  Margarida  Serrano  Gaspar  Coelho;  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, dando a palavra 

ao público presente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

---- Pediu a palavra o Senhor Doutor Jorge Lopes, começando por falar da crise a nível nacional e 

alertando que o concelho de Azambuja está em ruptura financeira, por essa razão votou contra 

uma das propostas de Investimento  da Câmara Municipal  de Azambuja,  a Praça de Touros e 

votou  favoravelmente  a  construção  do  Parque  Urbano  em  Aveiras  de  Cima  alegando  que  é 

necessária a sua construção. Apelou para que o Executivo estivesse atento ao início da referida 

obra pois tem sérias dúvidas que a mesma seja iniciada.---------------------------------------------------

---- Solicitou a palavra a Senhora Maria da Conceição Pinto Maurício reforçando a intervenção 

anterior dizendo que o grupo PS utilizou como pedra de arremesso o Parque Urbano de Aveiras de 

Cima para poder avançar com a Praça de Touros em Azambuja; a saber frisou que não é contra a 

construção do Parque Urbano, mas colocou algumas questões, que tipo de parque é que vai ser 

feito? Como chegaram ao valor de seiscentos mil euros? Quem realizou o projecto? Se estão a 

contar com eventuais alagamentos, pois ali é um leito de cheias. Solicitou ainda ao Executivo que 
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lhe esclarecesse sobre a Casa da Câmara uma vez que esta foi adquirida com o objectivo de ali se 

criar um espaço de convívio para os reformados e o que lá está é tudo menos um espaço para 

reformados pois estes continuam na rua; referiu ainda que não é aceitável que as calçadas nas 

traseiras do Ecomarche se mantenham à tanto tempo danificadas.----------------------------------------

---- A Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta que começou por registar o 

seu agrado com a presença de algum público na sessão. De seguida respondeu ao solicitado, sobre 

o Parque Urbano, referindo que aquele espaço é o único que a freguesia pode disponibilizar para o 

efeito;   que  desconhece  o  projecto  mas  adiantou  que  foi  entregue  na  Câmara  Municipal  de 

Azambuja uma lista de coisas que gostavam que lá fossem criadas e que desconhece os cálculos  

que deram origem ao valor apresentado; sobre a Casa da Câmara desconhece todas e quaisquer 

alterações que foram feitas naquele espaço, acrescentou que já se fala na possibilidade da UAP- 

Unidade de Atendimento ao Público- fechar; sobre as calçadas junto ao Ecomarche informou que 

uma parte é pública e que a outra não, mas que qualquer uma delas já foi reparada mas que devido 

ao movimento de camiões no local vão-nas destruindo.----------------------------------------------------

---- Solicitou novamente a palavra a Senhora Maria da Conceição Pinto Maurício referindo que 

tudo o que o Presidente da Junta respondeu já ela sabia, o que pretendia saber era qual o empenho 

da Junta e da Assembleia de Freguesia em resolver os problemas por ela apresentados. Referiu 

ainda que a Assembleia de Freguesia deveria tomar uma posição perante a Câmara Municipal por 

forma a que esta criasse um espaço para os reformados na Casa da Câmara tal como era previsto 

inicialmente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

---- Pediu a palavra o Senhor Marcelo José da Costa Oliveira pedindo direito de resposta porque a 

bancada do PS tem estado a ser pressionada desde o inicio da sessão e a mesma não foi vista nem 

achada desde o início deste mandato porque a maioria representada nesta Assembleia é da CDU e 

da Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, referindo ainda que as propostas do grupo PS têm sido 

muito mal recebidas por parte da Assembleia.---------------------------------------------------------------

---- Solicitou a palavra o Senhor Luís Filipe Jorge Falacho referindo que lamenta que tenha sido 

criada uma comissão para rever o Regulamento do Mercado Diário e quando se marcou a primeira 

reunião dessa mesma comissão o elemento do PS não tenha comparecido, ainda que tenha tomado 

conhecimento da troca de correspondência.------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa informou a Senhora Maria da Conceição Pinto Maurício que tomou nota 

das suas recomendações. ----------------------------------------------------------------------------------------
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--- Solicitou ainda a palavra o Senhor Marcelo José da Costa Oliveira que deu a palavra à Senhora 

Angélica Maria Ferreira Conceição a fim de que a mesma esclarecesse o que se tinha passado 

nesse dia, porque só lhe chegou o expediente uma hora antes da reunião e em seu entender não é 

suficiente para avaliar os documentos, daí não ter comparecido, lamenta terem estado à sua espera 

mas numa próxima vez façam chegar correctamente e atempadamente o expediente.-----------------

---- Solicitou a palavra o Senhor Flávio Filipe Isidoro Torrão referindo que lamentava a troca de 

palavras entre os membros da Assembleia.-------------------------------------------------------------------

---- A Presidente da Mesa deu então a palavra aos Membros da Assembleia. Não se registando 

intervenções por parte dos mesmos, a Presidente da Mesa informou que iria submeter à votação a 

Acta número seis, depois de discutida e colocada à votação foi a mesma aprovada com seis votos a 

favor e três abstenções, dos senhores António Bento Mata, Tiago José Gomes Agostinho e Sérgio 

Manuel Gonçalves Cláudio, porque não estavam presentes na sessão em causa. ---------------------

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

Actividades para o ano de 2011; após uma breve explicação por parte do Presidente da Junta, 

pediu  a  palavra  o  Senhor  Marcelo  José  Costa  Oliveira  solicitando  alguns  esclarecimentos 

nomeadamente  sobre  o  terreno  das  Salgadas;  que  tipo  de  coisas  é  que  vão  à  rubrica  de 

Equipamentos Diversos - Novo Edifício da Junta; o porquê de a Junta de Freguesia pagar a um 

operador para trabalhar com o corta vegetação, se na Junta não há nenhum funcionário que o 

pudesse fazer.  Depois de esclarecidas  as dúvidas foi  o ponto submetido à votação tendo sido 

aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções do grupo PS. ------------------------------------

---- Entrou-se no segundo ponto - Orçamento para o ano de 2011; após uma breve explicação por 

parte do Presidente da Junta foi colocado à discussão, submetido à votação foi o mesmo aprovado 

com cinco votos a favor e quatro abstenções do grupo do PS. --------------------------------------------

--- Entrou-se no terceiro ponto - Plano Plurianual de Investimentos para o ano 2011/2014; após 

uma breve explicação por parte do Presidente da Junta foi colocado à discussão,  submetido à 

votação foi o mesmo aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções do grupo do PS. -------

--- Entrou-se no quarto ponto: Informação do Presidente sobre a Actividade da Junta de Freguesia. 

Tomou a palavra o Senhor Presidente que fez uma breve explicação sobre o documento. Pediu a 

palavra o Senhor Marcelo José Costa Oliveira questionando o Executivo sobre quantas empresas 

foram consultadas para a Iluminação de Natal. A questão foi esclarecida.-------------------------------
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---  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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