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Ata número desaseis 
 

----- Aos vinte dias de dezembro 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: Plano de Atividades para o ano de 2013 --------------------------------------------- 

---- Terceiro ponto: Orçamento para o ano de 2013 --------------------------------------------------------- 

---- Quarto Ponto: Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2013/2016 ------------------------ 

---- Quinto 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, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Luís Filipe Jorge Falacho 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 Paulo Vasco Ribeiro, referindo que tomassem a 

sua intervenção apenas como uma recomendação. É seu entender que se deveria homenagear o 

forcado António Luís dos Santos, que faleceu, numa arena, ao serviço de uma causa. Tem 

conhecimento que há discórdias entre os vizinhos e a família sobre a atribuição do nome do 

mesmo à rua onde ele residia, de qualquer forma poder-se-ia encontrar uma outra via ou 

alternativa para homenagear este forcado.------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, solicitaram a palavra o 

senhor Marcelo Oliveira e a senhora Angélica Conceição, que intervieram no seguimento da 

sugestão feita pelo senhor Paulo Vasco. Sobre este assunto o Presidente da Junta informou que a 

Junta não tem competência para atribuição de toponímia, apenas pode fazer sugestões à Câmara 

Municipal. Seguidamente a Presidente da Mesa informou que iria submeter à discussão a Ata 

número quinze 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 o senhor Marcelo José da Costa 

Oliveira, frisando que mesmo após algumas alterações efetuadas, não concorda com alguns pontos 
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do mesmo. No seguimento da discussão solicitou a palavra a senhora Angélica Conceição, 

referindo que se se mantém dúvidas e uma vez que não estava presente o jurista que elaborou o 

referido regulamento, o melhor seria esclarecer-se primeiro as situações e depois vota-lo com 

certezas. Solicitou a palavra o senhor Presidente da Junta para informar a Mesa que retirava o 

ponto da ordem de trabalhos e que o submeteria numa nova sessão.-------------------------------------- 

--- A Presidente da Mesa informou que iria colocar em discussão simultânea os pontos dois, três e 

quatro, uma vez que se completam entre si e que a votação dos mesmos seria feita em separado. 

Solicitou a palavra o senhor Marcelo Olveira, questionando o porque de se ir construir um parque 

infantil no Jardim Joaquim Gomes, quando há um parque abandonado e que deveria ser 

restruturado; questionou ainda sobre o valor do abono para falhas. Esclarecidas as dúvidas sobre 

os documentos em referencia, foram os mesmo submetidos a votação, sendo, Segundo ponto: 

Plano de Atividades para o ano de 2013, aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções.--- 

--- Terceiro ponto: Orçamento para o ano de 2013, aprovado com cinco votos a favor e quatro 

abstenções.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quarto Ponto: Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2013/2016, aprovado com 

cinco votos a favor e quatro abstenções. ---------------------------------------------------------------------- 

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

Solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira, para lembrar que há algumas sessões atrás tinha 

levantado o problema do Aveiras de Cima Sport Clube e que agora era do conhecimento público 

de que as coisas não estavam bem, ao que o Presidente da Junta respondeu que por essa razão a 

Junta de Freguesia tem pendente o pagamento do protocolo existente com o mesmo até que seja 

criada nova direção. Solicitou a palavra a senhora Patrícia Luís para dizer que apoia a construção 

do mini incinerador no cemitério, porque faz falta e questionou que tipo de apoio a deficientes é o 

que está na relação de apoios. Foi-lhe esclarecido.---------------------------------------------------------- 

--- 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 cinquenta e cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por 

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

 

Mesa da Assembleia de Freguesia 
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