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Ata número desassete 
 

----- Aos vinte e dois dias de abril de dois mil e treze, 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: Discussão e votação dos Mapas de Prestações de Contas, relatório de Gestão e 

Demonstrações do exercício de 2012.------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro ponto: Informação do Presidente sobre a actividade da Junta de Freguesia.-------------- 

---- Estiveram presentes pelo grupo CDU, as senhora Sónia Pratas Henriques Botas e Maria 

Nazaré Duarte Toscano Sequeira em substituição do senhor Fernando Manuel Ouro Tristão e os  

senhores António Bento Mata e Carlos Alberto Montez Gato; pelo grupo PS, as senhoras Angélica 

Maria Ferreira Conceição, Patrícia de Fátima de Sousa Luís, Ana Margarida Serrano Gaspar 

Coelho e Sílvia Margarida Santos Vitor, em substituição do 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, questionando se a 

Assembleia tinha Comissão Permanente, se sim qual era a sua constituição. A esta pergunta a 

Presidente da Mesa respondeu que existia Comissão Permanente e que a mesma era formada por 

um representante de cada força política da Assembleia e pela própria. Seguidamente questionou se 

as Comemoração do 25 de Abril eram organizadas só pela Junta de Freguesia ou em conjunto com 

a Assembleia, ao que o Presidente da Junta respondeu que as comemoração são organizadas só 

pela Junta de Freguesia mas que os membros da assembleia de Freguesia foram informados com 

tempo sobre as mesmas. O senhor Paulo Vasco voltou a intervir para lamentar a não comparência 

dos membros da Assembleia nas referidas actividades, assim como o facto de depois de 39 anos 

do 25 Abril as pessoas ainda terem vergonha de falarem sobre o mesmo.------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, solicitou a palavra a senhora 

Patrícia questionando sobre o facto de a Vila se encontrar com muitas ervas. A esta questão o 

Presidente da Junta respondeu que como é do conhecimento de todas as pessoas as condições 

meteorológicas não tem permitido a cura das ervas..-------------------------------------------------------- 
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---- Antes da ordem do dia e apesar do assunto já ter sido referido a mesma quis reforçar o convite 

apresentado pela Junta de Freguesia a todos os Membros da Assembleia para participarem nas 

comemorações do 25 Abril.------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Seguidamente a Presidente da Mesa informou que iria submeter à discussão a Ata número 

dezasseis que depois de discutida e colocada à votação foi aprovada com sete votos a favor e duas 

abstenções por não terem estado presentes na mesma.------------------------------------------------------ 

---- Solicitou a palavra o senhor Presidente da Junta para agradecer a presença dos dois advogados 

para prestarem esclarecimentos sobre o Regulamento do Cemitério.------------------------------------- 

---- 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 referindo que no 

ponto 2 não concorda com a palavra na, pois em caso de acidente na nossa freguesia todos os 

corpos poderão ser sepultados cá. A esta questão a Doutora respondeu que a ideia do legislador foi 

assegurar a inumação de corpos não reclamados, dando o exemplo dos estrangeiros e dos sem 

abrigo. Sobre o mesmo assunto interveio o senhor António Mata, colocando a hipótese de famílias 

alegarem falta de meios monetários para transportar os corpos para as suas terras, ao que a 

Doutora respondeu que a ultima palavra será sempre do Presidente da Junta. Solicitou ainda a 

palavra a senhora Sílvia questionando que esta situação só se aplica a corpos não identificados, ao 

que a Doutora respondeu que não propriamente, porque o corpo pode ser identificado mas pode 

não ser reclamado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Doutora fez a sugestão de que o ponto 3 do Regulamento passa-se a ser o ponto 2, pois faz 

mais sentido. Esta sugestão foi aceite por todos, por proposta da senhora Angélica Conceição 

aprovada por unanimidade, o Regulamento será votado com essa alteração.---------------------------- 

---- Depois de esgotada a discussão deste ponto foi o mesmo submetido a votação tendo sido 

aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções do grupo PS. Pediu a palavra o Presidente 

da Junta para demostrar a sua tristeza para com a abstenção do grupo do PS, uma vez que este é 

um Regulamento para interesse da freguesia. Solicitou a palavra a senhora Angélica Conceição 

referindo que a sua intervenção seria para ficar registada em ata, dizendo que o Presidente não tem 

que ficar triste com o voto da abstenção, pois é permitida por Lei.--------------------------------------- 

--- A Presidente da Mesa informou que iria colocar em discussão o ponto, depois de discutido e 

colocado a votação foi aprovado com cinco votos a favor e quatro abstenções.------------------------- 

--- Terceiro ponto:  Informação do Presidente sobre a atividade da Junta de Freguesia.--------------- 

--- 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Eram vinte e duas horas e vinte e cinco minutos quando a Presidente da Mesa deu por 

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

 

Mesa da Assembleia de Freguesia 

 
_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 


