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Ata número dezassete 

 

---- Aos catorze dias de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniu a Assembleia de Freguesia de 

Aveiras de Cima, em sessão extraordinária, na sede da Junta de Freguesia, com a seguinte ordem 

de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- Primeiro e único ponto: Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências e 

Acordo de Transferência de Competências e Recursos entre o Município de Azambuja e a 

Freguesia de Aveiras de Cima; -------------------------------------------------------------------------------- 

      ---- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, a senhora Ana Sofia Silva Franco e Carmo e os 

senhores Rui Manuel Frederico Simões, Luís Miguel Lopes Simão, Edgar Filipe Mata Monteiro e 

Alexandre Manuel Silva Cristóvão, pelo grupo PS, as senhoras Inês da Silva Tristão Ouro e Ana 

Margarida Serrano Gaspar Coelho 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 Presidente, Secretária e 

Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Cindy Bento Narciso e Horácio Manuel 

Patrício Abreu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa declarou aberta a sessão de Assembleia de Freguesia, mencionando que 

não estava ninguém presente no público.--------------------------------------------------------------------- 

---- Antes da ordem do dia o Presidente da Mesa apresentou a proposta que se transcreve: “VOTO 

DE PESAR, Rui Manuel Frederico Simões, Presidente da Assembleia de Freguesia de Aveiras de 

Cima, propõe um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Diamantino Nunes Carmona, que 

exerceu o cargo de Presidente da Junta de Aveiras de Cima no mandato de 1994 a 1997.----------- 

---- A Assembleia de Freguesia manifesta o seu profundo pesar por este triste acontecimento e 

expressa à família as mais sentidas condolências”.--------------------------------------------------------- 

---- Colocada a votação foi aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa deu entrada no primeiro e único ponto: Contratos Interadministrativos 

de Delegação de Competências e Acordo de Transferência de Competências e Recursos entre o 

Município de Azambuja e a Freguesia de Aveiras de Cima.----------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra o senhor Hugo Duarte, questionando o Executivo se os valores 

apresentados eram suficientes para as despesas a realizar; se os funcionários existentes eram 

suficientes para dar resposta aos serviços e o porquê do valor atribuído como apoio para a 

iluminação de natal ser igual ao do ano anterior.------------------------------------------------------------- 

---- Sobre estas questões o Presidente da Junta respondeu que os valores apresentados foram os 

possíveis atendendo a situação atual, sobre o número de funcionários, respondeu que de momento 
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o pessoal em funções dava resposta às necessidades, pois para além da recente contratação de dois 

homens, estava também a decorrer um projeto do IEFP que integrou cinco pessoas. Sobre os 

valores de apoio à iluminação de natal foram acordados entre todas as Juntas e o Município.-------- 

---- Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria com uma 

abstenção do grupo PSD.---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 quarenta e oito minutos quando o Presidente da Mesa deu por 

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

 

 
Mesa da Assembleia de Freguesia 
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