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Ata número dezanove 
 

----- Aos cinco dias de setembro 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: 2ª Revisão Orçamental.------------------------------------------------------------------ 

---- Segundo ponto: Informação do Presidente sobre a atividade 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 Patrícia de Fátima de Sousa Luís, Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho  e 

Angélica Maria Ferreira Conceição 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. Não se registou qualquer intervenção.------------------------------------------------ 

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

Patrícia para fazer uma chamada de atenção para o facto de terem afixado no cemitério o novo 

horário do mesmo mas não retiraram o antigo.-------------------------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra o senhor Marcelo para solicitar a intervenção possível da Junta de 

Freguesia na seguinte situação: teve conhecimento da constituição das turmas para o ano lectivo 

2013/2014 e verificou que as mesmas estão compostas por 23/25 ou até mesmo 27 alunos quendo 

o máximo permitido é de 18. Informou ainda que teve conhecimento apesar de ainda não ser 

oficial que que as aulas extracurriculares teriam de ser pagas. Considera estas situações uma 

tentativa de acabar com o ensino público.--------------------------------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra a senhora Deolinda Oliveira para agradecer o trabalho efetuado pela Junta 

de Freguesia na realização das obras junto dos Ecopontos perto da Capela, uma vez que era uma 

obra prometida pela Câmara Municipal aquando das eleições de há quatro anos e que nada 

fizeram. Solicitou ainda que se fosse possível colocassem massas frias para ligar a estrada ao 

passeio sem que fique aquele espaço inacabado e que fizessem o corte de umas piteiras ali 

próximas que já feriram uma menina e criou algum atrito entre famílias. Voltou a frisar que 

agradece todo o trabalho desenvolvido e colaboração da Junta de Freguesia.--------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu a palavra ao Presidente da Junta para responder às intervenções, 

sobre o cemitério informou que não é suposto estarem lá os dois horários. Sobre o numero de 
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alunos e as aulas extracurriculares, foi um assunto abordado aquando a tomada de posse da 

Diretora do Agrupamento e foram informados que o Município está ao corrente do assunto e vai 

tentar colmatar a situação. Sobre a intervenção da senhora Deolinda agradece o seu 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Junta e informou que os seus pedidos não estão 

esquecidos mas que neste momento a Junta está a dar uma ajuda ao Aveiras de Cima Sport Clube 

com umas pequenas obras por se estar a aproximar um torneio e está a recuperar a zona 

envolvente da Oliveira Secular. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

dezoito, não se registou qualquer intervenção pelo que a mesma foi colocada à votação, tendo sido 

aprovada com oito votos a favor e uma abstenção da senhora Angélica, por não ter estado presente 

na mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto – 2ª Revisão Orçamental, a Presidente da 

Mesa colocou o mesmo à discussão, solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira afim de ser 

esclarecido do teor do documento, o Presidente da Junta deu a palavra a uma funcionária. Depois 

de discutido foi o mesmo colocado à votação, tendo sido aprovado com cinco votos a favor e 

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

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

Presidente da Mesa colocou o ponto para discussão, não se registaram intervenções. ----------------- 

--- Depois de esgotados os pontos da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta solicitou a palavra 

à Presidente da Mesa dizendo que esta poderia ser a ultima reunião da Assembleia antes das 

eleições e por essa razão queria agradecer a colaboração de todos os presentes e que da parte do 

Executivo fizeram o melhor que lhes foi possível. No seguimento da intervenção do Presidente da 

Junta solicitou a palavra o senhor Marcelo Oliveira deixando também umas palavras de despedida 

e referindo que não iria fazer parte das listas para as próximas eleições. Interveio também a  

senhora Patrícia Luís também para se despedir. 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 sete minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a 

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