Ata nº 13
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número treze

----- Aos trinta dias de setembro 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:2ª Revisão Orçamental; --------------------------------------------------------------------- Segundo 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 Rui Manuel Frederico Simões em substituição do senhor Ivo José Pintor Vieira,
pelo grupo PS, o senhor José Manuel Isidoro Pratas tendo faltado a senhora Ana Margarida
Serrano Gaspar Coelho, pelo grupo da Coligação pelo Futuro da Nossa Terra o senhor Hugo
Miguel Garcia Duarte em substituição do 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, dando a palavra
ao público presente. Solicitou a palavra a senhora Conceição Mauricio, começou por felicitar a
constituição da mesa atendendo que a mesma era composta por senhoras jovens; lamentou o facto
de ser a única pessoa presente enquanto público; questionou o Executivo sobre se o mesmo tem
algum plano estratégico para desenvolver a nossa freguesia; informou que tem conhecimento que
na Travessa da Costa existe uma habitação com os esgotos ligados à rede das águas pluviais,
acrescentando que existem outras situações espalhadas na freguesia, sugeriu que o Executivo
fizesse-se um levantamento de todas as situações existentes; questionou a colocação de um sinal
de trânsito proibido a pesados com uma seta por baixo, existente na Rua José António Luis Teles
Ramos, que ao invés de desviar o trânsito pesado está a “manda-lo” para dentro da freguesia;
questionou sobre a responsabilidade da manutenção das calçadas e espaços verdes da freguesia;
questionou ainda sobre qual o valor da taxa aplicada aquando os serviços de limpeza a
particulares.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que o Executivo não tem nenhum
plano estratégico, vão planeando conforme as necessidades vão surgindo, entenderam que as
prioridades a apresentar a Camara Municipal de Azambuja neste momento são a substituição do
telhado do mercado diário, alargamento do cemitério e a construção do centro escolar; sobre a
1
30 de setembro de 2016

Ata nº 13
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

ligação de esgotos à rede de água pluviais infelizmente há muitas situações pela vila, pois ainda se
faz pelo mais fácil, liga-se à primeira rede que aparece, sobre a situação específica que apresentou
informou desconhecer o ponto de situação da mesma; sobre a seta do sinal informou que já
solicitou intervenção à proteção civil; sobre as calçadas informou que apesar de a Camara
Municipal de Azambuja ter aprovado um projeto para recuperação de calçadas, na nossa freguesia
ainda não foi feita nenhuma intervenção, a Junta de Freguesia é que dentro das suas
disponibilidades tem vindo a fazer algumas intervenções para minimizar a degradação das
mesmas, sobre os espaços verdes os únicos a cargo da Junta de Freguesia são os jardins junto da
sede e o jardim do coreto; sobre o valor dos serviços a particulares é aplicada uma taxa própria
que consta da tabela de taxas em vigor.-------------------------------------------------------------------------- Solicitou novamente a palavra a senhora Conceição Maurício questionando o que era mais
importante para a freguesia, o parque na Milhariça ou criação de esgotos na Rua da Arameira.
Acrescentando que não tem nada contra a construção do parque, muito pelo contrario todas as
obras são bem vindas à freguesia, mas não entende estas prioridades; voltou ao assunto esgotos
sugerindo que o Executivo fizesse um levantamento de todas as situações para que fossem
corrigidas; sobre a criação de espaços verdes é de lamentar que Camara Municipal tenha exigido
ao promotor da obra de construção do Intermarché um estudo de impermeabilização de terrenos e
depois não tenha construído qualquer espaço verde apenas ervas da altura de um adulto. --------------- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta informou que a Rua da Arameira tem esgotos a
Rua dos Pereiras é que não. Sobre a construção do parque da Milhariça informou que o mesmo foi
aprovado à algum tempo, aquando a aprovação da praça de touros de Azambuja.------------------------- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia.
Solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas, referindo que se encontrava triste e desiludido
pois tinha sido noticiado a aprovação da não imposição de limites aos vencimentos pagos pela
CGA, o que descorda; aconselhou o Executivo a obter informação sobre a aplicação da taxa aos
serviços efetuados a particulares, pois em seu entender estão a proceder ilegalmente ao cobrarem a
mesma; referiu que viu uma entrevista do Presidente da Junta onde o mesmo diz que vai fazer um
referendo à população para esta não pagar a água, não concorda com esta tomada de posição, pois
teve um problema pessoal com a EDP onde ficou sem um eletrodoméstico, pelo que apresentou
reclamação e posteriormente avançou para tribunal tendo ganho a causa e sido indemnizado.---------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número doze.
Solicitou a palavra o senhor José Manuel para informar que vai aprovar a ata apesar na mesma não
constar as suas intervenções, uma delas onde reforça a existência do problema na Rua Fonte da
Serra, atendendo que já dura há mais de quarenta anos. Colocada a votação foi a mesma aprovada
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por maioria, com duas abstenções dos senhores Rui Simões e Hugo Duarte, por não terem estado
presentes na mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------- Antes da ordem do dia a Presidente da Mesa informou a Assembleia que tinha recebido um
inquérito emanado pela Associação de Estudos de Direito Regional e Local – AEDRL, sobre os 40
anos do poder local democrático, que ia distribuir aos partidos representados na Assembleia para
contribuírem com respostas se assim o entendessem.---------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa solicitou aos membros da Assembleia a inclusão de uma proposta sobre
a aquisição de uma fotocopiadora na ordem de trabalhos. Não se registando qualquer objeção a
mesma será considerada o segundo ponto, passando a Informação do Presidente para terceiro
ponto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 2ª Revisão
Orçamental. Não se registaram intervenções, colocado a votação foi aprovado por maioria com
uma abstenção do grupo PS. -------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos – Proposta para
aquisição de fotocopiadora. Não se registaram intervenções, colocado a votação foi aprovado por
unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no terceiro ponto da ordem de trabalhos - Informação do
Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. Solicitou a palavra o senhor José Manuel
Pratas a solicitar informação sobre o beneficiário de apoio social da Rua Quinta do Mor.--------------- 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 quarenta e cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por
encerrada a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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