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Ata número quinze 
 

----- Aos vinte e sete dias de setembro 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 do Regulamento do Cemitério da Vila de Aveiras de 

Cima.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: 2ª Revisão Orçamental.------------------------------------------------------------------ 

---- Terceiro ponto: Protocolos de Colaboração com a Câmara Municipal de Azambuja:------------- 

---------------------- 3.1 – Geral --------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------- 3.2 – Corta Vegetação --------------------------------------------------------------------- 

--------------------- 3.3 – Cedência de máquinas -------------------------------------------------------------- 

---- Quarto Ponto: Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia.--------------- 

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

Fernando Manuel Ouro Tristão, António Bento Mata e Carlos Alberto Montez Gato; 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, Secretário e 

Tesoureiro, respectivamente, António Rodrigues Torrão, Luís Filipe Jorge Falacho e Carlos 

Manuel Canteiro Brito. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da Mesa informou que o senhor Flávio Filipe 

Isidoro Torrão apresentou suspensão de mandato por um ano por motivos profissionais.------------- 

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

ao público presente, que não fez qualquer intervenção.---------------------------------------------------- 

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

Seguidamente informou que iria submeter à discussão a Ata número catorze que depois de 

discutida e colocada à votação foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto – Discussão e votação do Regulamento 

do Cemitério da Vila de Aveiras de Cima. Solicitou a palavra a senhora Patrícia de Fátima de 

Sousa Luís, referindo que não concorda com o horário para o cemitério, propondo que o mesmo 

fosse alterado para de segunda a domingo; sobre o mesmo assunto solicitou a palavra o senhor 

Marcelo José da Costa Oliveira, ressalvando alguns artigos do regulamento que em seu entender  

deveriam ser revistos e esclarecidos (artºs 2º, 4º, 10º, 13º, 15º, 16º, 18º, 20º, 24º, 25º e 32º).--------- 



Ata nº 15 

Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima 

 

27 de setembro de 2012 

2

 

Atendendo as várias alterações sugeridas foi proposto pelo grupo do PS que o ponto fosse retirado 

e submetido na próxima sessão. Proposta aceite por unanimidade.--------------------------------------- 

--- Entrou-se no segundo ponto – 2ª Revisão Orçamental – solicitou a palavra o senhor Marcelo 

Oliveira para ser esclarecido sobre o que contemplavam ao certo as rubricas aplicadas na revisão, 

depois de esclarecido a senhora Presidente da mesa colocou o ponto à votação, tendo o mesmo 

sido aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções do grupo do PS.--------------------------- 

--- Entrou-se no terceiro ponto - Protocolos de Colaboração com a Câmara Municipal de 

Azambuja – 3.1 – Geral, 3.2 – Corta Vegetação e 3.3 – Cedência de máquinas, a Presidente da 

Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta para que o mesmo fizesse uma breve explicação sobre o 

mesmo. Discutido o ponto foi o mesmo colocado à votação em separado, tendo sido aprovado 3.1 

por unanimidade, 3.2 por unanimidade e 3.3 por unanimidade. ------------------------------------------- 

--- Entrou-se no quarto ponto - Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia. 

Foi dada a palavra ao Presidente da Junta que fez uma breve explicação sobre o documento em 

causa. Interveio a senhora Angélica Conceição questionando para quando a colocação da 

toponímia D. Sancho I, aprovada por esta Assembleia, ao que o Presidente da Junta respondeu que 

depois de uma conversa com o historiador da Câmara Municipal de Azambuja, doutor José 

Pereira, põe-se em causa se o nosso Foral será mesmo da autoria de D. Sancho I ou não, pelo que 

se irá avaliar melhor esta situação. Acrescentou que se está a ponderar editar um livro com a 

história de Aveiras de Cima, escrito pelo referido Historiador, referindo que este assunto será 

debatido oportunamente. Informou que sem falta na próxima sessão será decidido se se irá avançar 

com a toponímia D. Sancho I ou não, com documentação devidamente fundamentada. Interveio 

também o senhor Marcelo Oliveira questionando se as obras de requalificação dos lavadouros 

tinham projecto e se as obras de requalificação da Avenida 25 de Dezembro estão a ser 

acompanhadas pela Junta e se já se aperceberam que a rua está a ficar muito estreita.----------------- 

--- 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 cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada 

a sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Mesa da Assembleia de Freguesia 
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