
Ata nº 11 
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima 

 
15 de abril de 2016 

1

 
Ata número onze 

 

 

----- Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezasseis, 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: Discussão e aprovação dos Mapas de Prestações de Contas, Relatório de 

Gestão e Demonstrações do exercício de 2015; ------------------------------------------------------------- 
---- Segundo ponto: 1ª. Revisão Orçamental; ---------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro 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, o senhor José Manuel Isidoro Pratas, 

tendo faltado a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho, por estar no hospital com uma das 

suas filhas, 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, não se registou 

qualquer intervenção, atendendo que não havia público presente.----------------------------------------- 

---- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, 

solicitou a palavra o senhor Carlos Brito, afim de solicitar intervenção na Travessa da Galinha, 

atendendo que a calçada da mesma está a abater, colocando em risco quem ali passa, solicitou 

ainda que fosse feita uma intervenção no sentido de embelezar aquela zona, atendendo que se trata 

de uma entrada da Vila, referindo, inclusive, que noutras freguesia do concelhos estão a ser 

utilizados fundos para reconstrução de edifícios.------------------------------------------------------------ 

---- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que já informou a Camara sobre a 

situação da Travessa da Galinha, sobre os fundos, a nossa freguesia não pode usufruir, atendendo 

que não temos zonas históricas.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas, para que se registasse o facto das luzes 

interiores e exteriores da escola EB1 de Aveiras, estarem acesas e assim se irem manter todo o fim 

de semana, até que na segunda feira alguma funcionária as apague. Nos tempos que correm    

pode-se dizer que é uma irresponsabilidade este tipo de situações, pois somos todos nós a pagar.--- 
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---- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número dez, 

não se registando intervenções, foi a mesma colocada a votação tendo sido aprovada por maioria, 

com uma abstenção do senhor Carlos Brito, por não ter estado presente na mesma.------------------- 

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

aprovação dos Mapas de Prestações de Contas, Relatório de Gestão e Demonstrações do exercício 

de 2015, não se registando intervenções e colocado a votação, foi aprovado por maioria com duas 

abstenções dos grupos PS e Coligação pelo Futuro da Nossa Terra. ------------------------------------- 

---- Entrou-se no segundo ponto –1ª. Revisão Orçamental, não se registando intervenções e colocado 

a votação, foi aprovado por maioria com duas abstenções dos grupos PS e Coligação pelo Futuro 

da Nossa Terra.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro ponto - Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. ------------ 

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

elaborada a minuta da ata.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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