Ata nº 15
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima

Ata número quinze

----- Aos dezassete dias de abril de dois mil e dezassete, 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 e
Demonstrações do exercício de 2016; --------------------------------------------------------------------------- Segundo ponto: 1ª Revisão Orçamental;-------------------------------------------------------------------- Terceiro ponto: Alteração à Tabela de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia de Aveiras de
Cima; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Quarto ponto: Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia; ------------------- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Sónia Pratas Henriques Botas, Cindy
Bento Narciso e Elsa Maria Ferreira Coelho e os senhores Manuel Ferreira Coelho, Ivo José Pintor
Vieira e Rui Manuel Frederico Simões em substituição do senhor Edgar Filipe Mata Monteiro,
pelo grupo PS, a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e o senhor José Manuel Isidoro
Pratas, 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, dando a palavra
ao público presente. Solicitou a palavra a senhora Deolinda Oliveira, questionando quem é
responsável pelas árvores que estão junto à capela das Comeiras, atendendo que as mesmas estão
muito grandes e necessitam ser cortadas; questionou ainda sobre a construção de um pequeno
muro, para o qual alguém ofereceu o material e que a Junta se comprometeu em construir; alertou
ainda para o facto da ribeira da fonte se encontrar com muita erva. Sobre esta intervenção o
Presidente da Junta respondeu que a manutenção do espaço envolvente à capela é da
responsabilidade da Câmara Municipal; sobre o muro referiu que o mesmo será contruído ainda
antes de terminar o mandato e sobre as ervas assim que for oportuno as mesmas serão cortadas.------- Não se registando mais intervenções por parte do público a senhora Presidente da Mesa deu a
palavra aos membros da Assembleia. Solicitou a palavra o senhor Carlos Brito, para informar que
o Presidente da Comissão de Festas da freguesia havia manifestado desagrado para com o
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Executivo da Junta por não o terem convidado a assistir à final nacional da Rainha das Vindimas;
questionou o porquê de terem concedido um terreno no cemitério a uma pessoa que já era
detentora de terrenos no mesmo, uma vez que enquanto membro do Executivo haviam indeferido
essa concessão. Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que não há qualquer
obrigação por parte da Junta em convidar ninguém a assistir aos espetáculos relacionados com a
Rainha das Vindimas, referindo que em anos anteriores o referido Presidente foi convidado e
nunca compareceu, esclareceu ainda que a Junta não se apoderou da organização do referido
evento, foi decisão do Município que cada freguesia o fizesse, aliás é prática a nível nacional.
Sobre o cemitério informou que não tem todos os processos de cabeça pelo que se pode dirigir aos
serviços administrativos e solicitar a consulta dos documento afim de ficar esclarecido.----------------- Solicitou a palavra o senhor José Manuel Pratas, saudando os candidatos presentes da CDU e
do PFNT; referiu ter ficado surpreendido quando ouviu que o pré escolar será aberto ainda este
ano, questionando se o Executivo tinha conhecimento desse facto pois em seu entender seria de
bom tom os membros da Assembleia serem convidados a visitar o local, atendendo que foram os
mesmos que tornaram possível esta obra; questionou ainda se era verdade o Presidente da Junta
estar a negociar terrenos para o alargamento do cemitério.---------------------------------------------------- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que lamentava o facto de até à data
não ter sido convidado para ver as obras do pré escolar, acrescentando que se esse convite se vier a
verificar faz questão de o estender a todos os membro da assembleia; sobre as negociações de
terrenos para o alargamento cemitério informou que não está em negociações com ninguém.----------- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número
catorze. Colocada a votação foi a mesma aprovada por maioria, com três abstenções dos senhores
Rui Manuel Frederico Simões, Cindy Bento Narciso e Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho por
não terem estado presentes 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 e Demonstrações do exercício de 2016.
Colocado o ponto a discussão não se registaram intervenções pelo que se submeteu a votação,
tendo sido aprovado por maioria com três abstenções dos grupos PS e Coligação pelo Futuro da
Nossa Terra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no segundo ponto da ordem de trabalhos – 1ª Revisão
Orçamental; Colocado o ponto a discussão não se registaram intervenções pelo que se submeteu a
votação, tendo sido aprovado por maioria com três abstenções dos grupos PS e Coligação pelo
Futuro da Nossa Terra -------------------------------------------------------------------------------------------
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---- A Presidente da Mesa deu entrada no terceiro ponto da ordem de trabalhos - Alteração à
Tabela de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia de Aveiras de Cima; solicitou a palavra o senhor
José Manuel Pratas para referir que o grupo PS se iria abster pois não concordava com o aumento
de 20% , considerando mesmo excessivo até porque estamos em ano de eleições. Colocado o
ponto a votação foi aprovado por maioria com três abstenções dos grupos PS e Coligação pelo
Futuro da Nossa Terra.---------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente da Mesa deu entrada no quarto ponto da ordem de trabalhos - Informação do
Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia. Solicitou a palavra o senhor Carlos Brito a
solicitar informação sobre a utilidade da aquisição das instalações da Radio Voz do Concelho, ao
que o Presidente respondeu que o fato de a Junta adquirir um imóvel está a aumentar o património
da Freguesia, acrescentado ser um bom investimento atendendo o valor da aquisição em relação ao
valor do imóvel.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 trinta e cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por
encerrada a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Mesa da Assembleia de Freguesia
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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