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Ata número três 
 

 

----- Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e catorze, 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 dos Mapas de Prestações de Contas, Relatório de 

Gestão e Demonstrações do exercício de 2013; ------------------------------------------------------------- 
---- Segundo ponto: Discussão e votação da 1ª. Revisão Orçamental; ---------------------------------------- 

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

     ---- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Sónia Pratas Henriques Botas, Elsa Maria 

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

Ferreira Coelho e Ivo José Pintor Vieira, 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 Hugo Duarte, solicitando que os 

documentos que vão ser apreciados em reunião fossem disponibilizados no site da Junta antes da 

realização da mesma; sobre o parque urbano na Milhariça ouviu o Presidente da Câmara de 

Azambuja dizer que o mesmo é para esquecer, assim questiona o Executivo o que pode fazer, nem 

que seja construir um pequeno parque infantil, uma vez que na freguesia existem dois que estão 

localizados junto de prédios e os moradores dos mesmos tomam-nos como sua propriedade; 

questionou ainda sobre como funcionava a loja social e que se deveria fazer uma divulgação sobre 

a mesma e tentar angariar voluntários, uma vez que em Aveiras se gosta de ajudar.------------------- 

---- Sobre a intervenção anterior foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta que respondeu 

sobre a publicação antecipadas dos documentos em analise, não ser possível pois só depois de 

aprovados pelo órgão deliberativo é que os mesmos são tornados públicos; sobre o parque urbano 

informou que solicitou à Camara Municipal que elaborasse um projecto para o mesmo para que a 

Junta de Freguesia dentro das suas possibilidades possa ir construindo qualquer coisa; sobre a loja 

social informou que a mesma é resultado do trabalho em rede das instituições da freguesia pelo 

que sempre que surge alguém com necessidade é imediatamente encaminhado.------------------------ 
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---- Seguidamente a senhora Presidente da Mesa deu a palavra aos Membros da Assembleia, 

solicitou a palavra o senhor Carlos Brito, para questionar o ponto da situação da construção do 

passeio na Rua dos Pereiras, uma vez que a senhora Luisa António ofereceu o material para a 

construção do mesmo e ainda não viu a obra a iniciar. A esta questão o Presidente da Junta 

respondeu que se está a aguardar que a Câmara Municipal elabore um projecto para o mesmo.---- 

---- Solicitou a palavra o senhor José Manuel para informar que aquando a assinatura do protocolo 

do corta vegetação entre freguesias o Presidente da Junta havia dito que este tipo de protocolo era 

impensável há uns anos atrás, o que não é verdade pois há vinte e sete anos atrás foram feitos 

protocolos até a nível nacional entre vários partidos. Quis também saudar a Junta de Freguesia, o 

Vereador envolvido, o Presidente da Câmara e a Associação Vila Museu do Vinho, pela forma 

como se realizou este ano o Ávinho, registando ainda o facto de terem estado presentes no evento, 

várias pessoas de outras nacionalidades e edilidades conhecidas a nível nacional dando exemplo 

de antigos jogadores de futebol. Foi dada a palavra ao senhor Presidente da Junta para responder a 

esta intervenção referindo que talvez não se tenha expressado correctamente sobre os acordos, 

pois o que pretendia era dizer que era impensável fazerem-se permutas de maquinas e pessoal, 

entre Juntas de cores politicas diferentes em beneficio de todas, acrescentando que sem duvida que 

este tipo de protocolo é único no concelho de Azambuja.------------------------------------------------- 

---- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da mesa colocou em discussão a ata número dois, 

não se registando intervenções, foi a mesma colocada à votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---- A Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto da ordem de trabalhos - Discussão e 

aprovação dos Mapas de Prestações de Contas, Relatório de Gestão e Demonstrações do exercício 

de 2013, depois de discutido e prestados os esclarecimentos solicitados, foi colocado a votação 

tendo sido aprovado com sete votos a favor e duas abstenções do grupo PS que fez declaração de 

voto: “O PS absteve-se nesta votação uma vez que é um documento técnico e que não tiveram 

qualquer participação no mesmo”.----------------------------------------------------------------------------- 

---- Entrou-se no segundo ponto – Discussão e votação da 1ª. Revisão Orçamental, pediu a palavra o 

senhor Carlos Brito que solicitou esclarecimentos sobre o documento. Não se registando mais 

intervenções foi o mesmo colocado a votação tendo sido aprovado com seis votos a favor e três 

abstenções dos grupos PS e Coligação Pelo Futuro da Nossa Terra.-------------------------------------- 

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

palavra o senhor José Manuel para fazer um reparo ao documento informativo sobre o Inventário, 

alegando que o mesmo se encontra incompleto uma vez que não reflecte os imoveis pertença da 
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freguesia, ou seja, o património de maior valor da mesma. Sobre esta intervenção o Executivo 

agradeceu o reparo e comprometeu-se a apresentar um documento actualizado na próxima reunião. 

---- 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 vinte e seis minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada 

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

 

 

Mesa da Assembleia de Freguesia 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 

 
_________________________________ 


