Ata nº 10
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número dez
----- Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, 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: Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências;---------- Terceiro ponto: Cedência de Baldio; ------------------------------------------------------------------------ Quarto ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia;------------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Cindy Bento Narciso e Ana Sofia Silva
Franco e Carmo e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Rui Manuel Frederico Simões e
Alexandre Manuel Silva Cristóvão em substituição do senhor Luís Miguel Lopes Simão, pelo
grupo PS, as senhoras Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e Inês da Silva Tristão Ouro e o
senhor Eusébio Gabriel Brito Florêncio, pelo grupo Partido Social Democrata o senhor Hugo
Miguel Garcia Duarte.--------------------------------------------------------------------------------------------- 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 de Assembleia de Freguesia, dando a palavra
ao público presente. Não se registou qualquer intervenção.--------------------------------------------------- Seguidamente a Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da assembleia. Solicitou a
palavra o senhor Hugo Duarte, fazendo um reparo à falta de limpeza na vila e ao corte de
vegetação, sugeriu ainda que a Junta interviesse no facto de prender os caixotes do lixo atendendo
que estamos a entrar na altura dos ventos e depois os caixotes andam na estrada; sobre esta
intervenção o Presidente da Junta informou que a limpeza esta atrasada pois têm estado com falta
de pessoal, uma baixa, uma reforma e um acidente de trabalho fez com que o pessoal ficasse
reduzido; sobre os caixotes do lixo informou que apesar da Junta estar a construir algumas bases
para contentores em beneficio da população, esta não é uma competência da Junta.--------------------- Solicitou a palavra a Presidente da Mesa, questionando o Executivo para o facto do
Orçamento para 2019 contemplar obras para o mercado diário e estarmos a entrar no inverno e as
mesmas ainda não se terem iniciado, ao que o Presidente da junta respondeu que o Executivo tem
tido alguma dificuldade em arranjar pessoas/empresas que efetuem os serviços necessários.----------- Sobre este assunto, solicitou a palavra a senhora Ana Margarida, para saber qual o ponto da
situação para a construção das três lojas mencionadas no orçamento 2019, fez ainda um reparo à
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falta de limpeza e aos maus cheiros que se tem verificado nestes últimos tempos no mercado
diário. Sobre esta intervenção o Presidente da Junta referiu que ainda não há projeto para a
construção das lojas, nem acordo sobre valores por parte da Camara para a realização da referida
obra, sobre a limpeza do mercado diário espera que a situação regularize atendendo que a
funcionária habitual já está em funções.-------------------------------------------------------------------------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da Mesa colocou à discussão a Ata 9, submetida a
votação foi a mesma aprovada por maioria, com três abstenções por não estarem presentes na
mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente a Presidente da Mesa deu entrada na ordem de trabalhos, primeiro ponto: 2ª
Revisão Orçamental. Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria
com três abstenções do grupo PS. -------------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto: Adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências.
Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria com uma abstenção
do grupo PSD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Terceiro ponto: Cedência de Baldio. Solicitou a palavra a senhora Ana Margarida
questionando o porque desta família em concreto e porque o período de quinze anos, ao que o
Presidente da Junta respondeu que esta família está a residir na freguesia, há vários anos, num
terreno particular com poucas condições e tem vindo a solicitar ajuda, ambos já integraram
projetos do IEFP na nossa junta e de momento o José Júlio é um funcionário contratado, em
relação à duração da cedência foi sugerido pelo apoio jurídico ao qual recorremos para o efeito.
Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria com quatro
abstenções, três do grupo PS e uma do grupo CDU.----------------------------------------------------------- Quarto 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 nove minutos quando a Presidente da Mesa deu por
encerrada a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
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_________________________________
_________________________________
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