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Ata número doze 

 

----- Aos trinta dias de abril de dois mil e doze, 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 votação dos Mapas de Prestação de Contas, Relatório de Gestão e 

Demonstrações Financeiras do exercício de 2011.---------------------------------------------------------- 

---- Segundo Ponto: 1ª Revisão Orçamental.----------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro Ponto: Informação do Presidente sobre a Atividade da Junta de Freguesia.------------- 

---- Estiveram presentes pelo grupo CDU, os senhores Fernando Manuel Ouro Tristão, António 

Bento Mata e Luís Filipe Jorge Falacho, tendo faltado a senhora Sónia Pratas Henriques Botas; 

pelo grupo PS, as senhoras Angélica Maria Ferreira Conceição e Patrícia de Fátima de Sousa Luís 

e os senhores Marcelo José da Costa Oliveira e Sérgio Manuel Gonçalves Cláudio em substituição 

da senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho; e pela Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra, 

o senhor Carlos Alberto Azevedo Poldreiro em substituição do senhor Flávio Filipe Isidoro 

Torrão. Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro, respectivamente, Justino Cláudio de Oliveira, António Rodrigues Torrão 

e Carlos Manuel Canteiro Brito. ------------------------------------------------------------------------------- 

---- A sessão da Assembleia foi dirigida pelo primeiro Secretário da Mesa atendendo que a 

Presidente da mesma faltou------------------------------------------------------------------------------------- 

---- O primeiro Secretário da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, 

começando por informar que o senhor Flávio Filipe Isidoro Torrão requereu a suspensão de 

mandato pelo período de seis meses. Informou ainda das substituições. Seguidamente registou o 

fato de não haver público presente. ---------------------------------------------------------------------------- 

---- O primeiro Secretário da Mesa deu então a palavra aos Membros da Assembleia, solicitando a 

palavra o senhor Marcelo Oliveira, questionando o Presidente da Junta se o mesmo tinha tido 

conhecimento da saída de dois médico da extensão do Posto Médico de Aveiras de Cima. Ao que 

o Presidente da Junta respondeu que foram apanhados de surpresa e quando teve conhecimento 

contatou o Vice Presidente da Câmara que também desconhecia o que se estava a passar, ou seja, 

foi apresentado um fato consumado que já tinha sido adiado há dois anos atrás------------------------ 

---- Solicitou a palavra o senhor Luis Falacho questionando qual a situação da sugestão do nome 

de Rua D. Sancho I, ao que o Presidente da Junta respondeu que o assunto não está esquecido mas 

que se encontram a aguardar resposta por parte da Câmara; o senhor Luis Falacho solicitou ainda a 

palavra para fazer uma sugestão para o próximo programa das comemorações do 25 abril, 
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sugerindo que se arranjasse uma alternativa para que os ranchos da freguesia não atuassem os dois 

à mesma hora, acrescentando que o Rancho da Casa do Povo de Aveiras de Cima poderia ir 

dançar ao Vale do Brejo ou vice versa, fazendo com que as pessoas se movimentem e não se 

concentrem só em Aveiras de Cima.-------------------------------------------------------------------------- 

---- Não se registando mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, o primeiro 

Secretário da Mesa informou que iria submeter à votação a Ata número onze que depois de 

discutida e colocada à votação foi aprovada por maioria, com uma abstenção do senhor Carlos 

Alberto Azevedo Poldreiro, por não ter estado presente na mesma.--------------------------------------- 

---- O primeiro Secretário da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – 

Discussão e votação dos Mapas de Prestação de Contas, Relatório de Gestão e Demonstrações 

Financeiras do exercício de 2011; solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira, questionando 

qual o ponto de situação do fecho da estação dos CTT e o porque de aparecer no relatório a avença 

com o Guarda Noturno, sobre as questões colocadas o Presidente da Junta respondeu que sobre os 

CTT não há qualquer alteração e o fato de aparecer a avença é uma obrigação legal.------------------ 

---- Não se registando mais intervenções o primeiro Secretário da Mesa colocou o ponto a votação, 

tendo sido aprovado por maioria, com quatro abstenções do grupo PS.---------------------------------- 

---- Entrou-se no segundo ponto - 1ª Revisão Orçamental, não se registando intervenções o 

primeiro Secretário da Mesa colocou o ponto a votação, tendo sido aprovado por maioria, com 

quatro abstenções do grupo PS.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro Ponto: Informação do Presidente sobre a Atividade da Junta de Freguesia. Não se 

registaram intervenções.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

elaborada a minuta da ata que depois de lida em voz alta foi submetida a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Eram vinte e duas horas e vinte cinco minutos quando o primeiro Secretário da Mesa deu por 

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