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Ata número catorze 
 

----- Aos onze dias de julho de dois mil e doze, 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 ponto: Reconstituição dos Órgãos da Freguesia.--------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: Reorganização Administrativa das Autarquias.-------------------------------------- 

---- Estiveram presentes pelo grupo CDU, a senhora Sónia Pratas Henriques Botas e os senhores 

Fernando Manuel Ouro Tristão, António Bento Mata e Luís Filipe Jorge Falacho,; pelo grupo PS, 

as senhoras Angélica Maria Ferreira Conceição, Patrícia de Fátima de Sousa Luís e Ana 

Margarida Serrano Gaspar Coelho e o senhor Marcelo José da Costa Oliveira e pela Coligação 

Pelo Futuro da Nossa Terra, a senhora Deolinda Fernanda Pinheiro Mata Oliveira. Em 

representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente e Tesoureiro, 

respectivamente, António Rodrigues Torrão e Carlos Manuel Canteiro Brito. ------------------------- 

---- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, dando a palavra 

ao público presente. Solicitou a palavra o senhor Doutor Godinho, na qualidade de Deputado da 

Assembleia Municipal e Dirigente do Grupo Pelo Futuro da Nossa Terra, para intervir sobre o 

assunto da Reorganização Administrativa das Autarquias, dizendo que não valia a pela discutir a 

Lei 22/2012, mas sim a agregação das freguesias no nosso concelho, acrescentando que não faz 

sentido agregar Vale do Paraíso a Aveiras de Cima porque não vem trazer nada a nenhuma das 

freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia que não gozaram da mesma. 

Seguidamente informou que iria submeter à votação a Ata número treze que depois de discutida e 

colocada à votação foi aprovada por maioria, com uma abstenção da senhora Deolinda Fernanda 

Pinheiro Mata Oliveira, por não ter estado presente na mesma.------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto - Reconstituição dos Órgãos da 

Freguesia. Deu entrada na Mesa uma Proposta do Presidente da Junta de Freguesia que se 

transcreve: “PROPOSTA – António Rodrigues Torrão, Presidente da Junta de Freguesia, nos 

termos da alínea b) do artigo 29 e 24, nº 2 da Lei  nº 169/99 na nova redacção dada pela Lei 5-

A/2002, de 11/01/2002, venho propor para vogal do órgão executivo o SR. Luís Filipe Jorge 

Falacho.” Colocada a votação por voto secreto, foi aprovada por maioria com cinco votos sim e 

quatro votos brancos. Assim o senhor Luís Filipe Jorge Falacho saiu da bancada da Assembleia 

dando lugar ao cidadão seguinte da lista da CDU, o senhor Carlos Alberto Montez Gato, onde 

cada um tomou o seu respectivo lugar.------------------------------------------------------------------------ 
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--- Entrou-se no segundo ponto – Reorganização Administrativa das Autarquias – Deu entrada na 

Mesa uma Moção do grupo CDU que se transcreve: “ Moção - Considerando que:  

a) A lei nº22/2012, de 30/05, prevê no nº1 do art.º 11º que a Assembleia Municipal possa 

deliberar sobre a reorganização administrativa do território das freguesias, podendo as 

assembleias de freguesia apresentar pareceres sobre a dita reorganização, conforme 

determina o nº4 do referido artigo; 

b) Até à presente data, que se saiba, a Câmara Municipal de Azambuja ainda não iniciou 

qualquer estudo que habilite a Assembleia Municipal a decidir; 

c) Não dispondo a Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima de qualquer estudo ou 

informação sobre movimentos de eleitores de nosso concelho sobre o assunto, não existe 

matéria fatual para deliberações de fundo sobre o assunto; 

d) Assim, sabendo-se que nos últimos anos a administração central tem vindo a encerrar 

diversos serviços públicos que eram do interesse das populações locais, tais como – escolas, 

centros de saúde, postos das forças de segurança, balcões dos correios, serviços de finanças, 

finalmente tribunais, etc.; 

e) Na falta dos serviços têm vindo a ser encerrados progressivamente, as populações locais, em 

especial as residentes nos meios rurais, sentem-se mais desprotegidas, restando-lhe por 

último recurso dirigir-se ás suas juntas de freguesia na procura de apoio para a solução de 

muitos dos problemas criados pela administração central; 

f) Finalmente, as freguesias em termos de Orçamento do Estado representam menos 0,1% do 

total e em nada têm contribuído para a dívida pública, pelo que não se pode aceitar a criação 

de mais assimetrias a perda de coesão (territorial, social e económica) nem maior abandono 

das populações rurais. 

Face ao exposto, propõe-se que a Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima, reunida em 

11/07/2012, delibere o seguinte:      

1- Manifestar a sua oposição a qualquer proposta de liquidação de freguesia e afirmar a defesa 

das freguesias, por aquilo que representam para as populações. 

2- Reivindicar do Presidente da Republica que não promulgue qualquer legislação que agrave 

as assimetrias regionais, a desertificação e despovoamente dos meios rurais. 

3- Recomendar aos Ministros da Administração Interna e das Finanças que, na revisão da 

legislação autárquica e das finanças locais, sejam encontradas soluções para que as 

transferências da administração central para as freguesias sejam aumentadas e feitas 

diretamente, sem qualquer intervenção dos municípios. 
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4- Apelar a todos os autarcas do concelho de Azambuja que se manifestem contra qualquer 

forma de abandono e isolamento da população das nove freguesias existentes. 

5- Em caso de aprovação, esta moção deverá ser enviada a todas as juntas de freguesia do 

concelho de Azambuja, à CMA, AMA, CIMLT, ANAFRE, ANMP, MAI, E MF, sendo 

solicitada a sua divulgação em 2 jornais locais de Azambuja.” ------------------------------------- 

Depois de lida foi colocada a discussão, assim como a Moção que já havia sido entregue na sessão 

anterior do Grupo Pelo Futuro da Nossa Terra. Solicitou a palavra o senhor Marcelo José da Costa 

Oliveira, dando a conhecer a posição do grupo PS que não têm nada a opor ao facto da freguesia 

de Vale do Paraíso ser agregada à freguesia de Aveiras de Cima, adiantando ainda que iriam votar 

contra a Moção apresentada pelo Grupo Pelo Futuro da Nossa Terra e que se iriam abster sobre a 

Moção da CDU. Solicitou a palavra o senhor António Bento Mata referindo que a Moção da CDU 

vem no sentido da proximidade das freguesias. Depois de discutidas ambas as Moções foram as 

mesmas colocadas a votação tendo sido a Moção do Grupo Pelo Futuro da Nossa Terra rejeitada 

com quatro votos contra, quatro abstenções e um voto a favor e a Moção da CDU aprovada com 

quatro votos a favor e cinco abstenções. Em resultado da votação a Moção do Grupo da CDU 

seguirá para a Assembleia Municipal de Azambuja.--------------------------------------------------------  

--- Solicitou a palavra o Presidente do Executivo senhor António Rodrigues Torrão, agradecendo a 

presença do público em assistir à Assembleia, desejando as boas vindas ao novo membro do 

Executivo acrescentando que iriam fazer o que lhes fosse possível atendendo à crise, de forma a 

não desiludir os fregueses.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--- 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 à votação tendo sido 

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

---- Eram vinte e duas horas e vinte sete minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a 

sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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