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Ata número dois 
 

 

----- Aos treze dias do mês de dezembro 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 aprovação do regimento da Assembleia de Freguesia de Aveiras 

de Cima; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Segundo ponto: Exercício do mandato de 2014/2017 a ½ tempo do Presidente da Junta de 

Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Terceiro ponto: Alteração ao Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia de Aveiras 

de Cima; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Quarto ponto: Plano de Atividades para o ano de 2014; ----------------------------------------------- 

---- Quinto ponto: Orçamento para o ano de 2014; ---------------------------------------------------------- 

---- Sexto ponto: Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2014; -------------------------------- 

---- Sétimo ponto: Alteração ao Regulamento de Controlo Interno da Freguesia de Aveiras de 

Cima; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Oitavo ponto: Protocolo de colaboração com as Juntas de Freguesia de Vale do Paraíso e 

Aveiras de Baixo; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

     ---- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Sónia Pratas Henriques Botas e Cindy 

Bento Narciso e os senhores, Edgar Filipe Mata Monteiro, Manuel Ferreira Coelho, Ivo José 

Pintor Vieira e Rui Manuel Frederico Simões, em substituição da senhora Elsa Maria Ferreira 

Coelho, pelo grupo PS, a senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e o senhor José Manuel 

Isidoro Pratas, pelo grupo da Coligação pelo Futuro da Nossa Terra o senhor Carlos Manuel 

Canteiro de Brito------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes os Senhores Presidente, 

Secretário e Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Luís Filipe Jorge Falacho e 

Horácio Manuel Patrício Abreu.-------------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa declarou aberta a sessão da Assembleia de Freguesia, de seguida deu a 

palavra ao público presente. Solicitou a palavra o senhor António Cardoso para felicitar o 

Executivo e a Assembleia de Freguesia e desejar um bom trabalho. Solicitou a palavra o senhor 

José Almeida, que felicitou o Executivo e a Assembleia, referindo que aguarda com satisfação a 

concretização dos planos do Executivo mencionados no seu programa eleitoral, sobretudo a 
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construção da variante à Rua Drº Francisco Almeida Grandella. Fez um reparo ao facto de o Edital 

da Assembleia não ter sido colocado no site da Junta. ------------------------------------------------------ 

---- Solicitou ainda a palavra o senhor Marcelo Oliveira para felicitar o Executivo e a Assembleia 

e desejar um bom trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sobre as intervenções anteriores foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, que 

agradeceu as palavras de apoio e incentivo, referindo que a construção da variante vai ser difícil 

atendendo as dificuldades financeiras atuais..---------------------------------------------------------------- 

---- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, não 

se registando qualquer intervenção.---------------------------------------------------------------------------- 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos – Regimento da 

Assembleia de Freguesia, depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado com 

seis votos a favor do grupo da CDU e três abstenções do grupo PS e Coligação Pelo Futuro da 

Nossa Terra. O grupo do PS fez declaração de voto: “O PS absteve-se nesta votação uma vez que 

não foi convidado para elaboração do documento”.--------------------------------------------------------- 

---- Entrou-se no segundo ponto – Exercício de mandato 2014/2017 a ½ tempo do Presidente da 

Junta de Freguesia, pediu a palavra o senhor José Manuel Pratas, dizendo que o grupo do PS iria 

votar favoravelmente este ponto porque consideravam justo. Não se registando mais intervenções 

foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado com oito votos a favor e uma abstenção do 

grupo da Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra.------------------------------------------------------------ 

---- Terceiro ponto: Alteração ao Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços da Freguesia de Aveiras 

de Cima. A senhora Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta que fez uma 

breve explicação sobre as alterações introduzidas nas autarquias pela Lei 75/2013, que dai 

resultam a aplicação destas taxas. Não se registando intervenções foi o ponto colocado a votação 

tendo sido aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------ 

---- Quarto ponto: Plano de Atividades para o ano de 2014. A senhora Presidente da Mesa deu a 

palavra ao senhor Presidente da Junta que fez uma breve explicação sobre o documento frisando 

que seria um orçamento muito magro atendendo a situação financeira do país. Solicitou a palavra 

a senhora Ana Margarida, questionando o porque de não aparecer nas actividades da Freguesia o 

Ávinho, ao que o senhor Presidente da Junta respondeu que o Ávinho apesar de se realizar na 

nossa freguesia, não é uma organização da Junta mas sim Câmara Municipal. Não se registando 

mais intervenções foi o ponto colocado a votação tendo sido aprovado com sete votos a favor e 

duas abstenções do grupo PS.----------------------------------------------------------------------------------- 
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---- Quinto ponto: Orçamento para o ano de 2014. Depois de discutido e colocado a votação foi o 

mesmo aprovado com seis votos a favor e três abstenções do grupo PS e Coligação Pelo Futuro da 

Nossa Terra.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sexto ponto: Plano Plurianual de Investimento para o ano de 2014. Depois de discutido e 

colocado a votação foi o mesmo aprovado com seis votos a favor e três abstenções do grupo PS e 

Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra.------------------------------------------------------------------------ 

---- Sétimo ponto: Alteração ao Regulamento de Controlo Interno da Freguesia de Aveiras de 

Cima. Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade. ---------- 

---- Oitavo ponto: Protocolo de colaboração com as Juntas de Freguesia de Vale do Paraíso e 

Aveiras de Baixo. Solicitou a palavra a senhora Ana Margarida questionando sobre quem elaborou 

o acordo e se o mesmo tinha tido algum parecer jurídico. No seguimento desta intervenção 

solicitou a palavra o senhor José Manuel, aconselhando que solicitassem um parecer uma vez que 

a legislação cada vez é mais apertada e assim o Executivo ficaria salvaguardado. Sobre estas 

intervenções o Presidente da Junta esclareceu que o acordo havia sido elaborado em conjunto 

pelas três freguesias, que foi questionado o consultor da contabilidade a fim de esclarecer o 

melhor procedimento para a faturação e pagamento tripartido das despesas com o mesmo e que a 

freguesia de Vale do Paraíso solicitou um parecer sobre o mesmo. Solicitou a palavra o senhor 

Carlos Brito, referindo que não está contra o acordo, mas que não concorda com o mesmo em 

pleno, uma vez que não vê como a freguesia de Aveiras de Baixo vai beneficiar Aveiras de Cima. 

A esta intervenção o Presidente da Junta respondeu que não se trata de uma questão das freguesias 

saírem beneficiadas ou não trata-se sim de entre ajuda, se a freguesia de Aveiras de Cima tem 

equipamento que pode ajudar as outras freguesia, há que se ajudar. Não se registando mais 

intervenções foi o ponto colocado a votação, tendo sido aprovado com oito votos a favor e uma 

abstenção do grupo da Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra.-------------------------------------------- 

---- Nono 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Mesa da Assembleia de Freguesia 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 


