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Ata número onze 

 

----- Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove, 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: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para o ano de 2020; ------- 

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

      --- Estiveram presentes pelo grupo da CDU, as senhoras Cindy Bento Narciso e Ana Sofia Silva 

Franco e Carmo e os senhores Edgar Filipe Mata Monteiro, Rui Manuel Frederico Simões e Luís 

Miguel Lopes Simão, pelo grupo PS, as senhoras Inês da Silva Tristão Ouro e Cátia Sofia Mata 

Inácio em substituição da senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e o senhor Eusébio 

Gabriel Brito Florêncio, pelo grupo Partido Social Democrata, o senhor Hugo Miguel Garcia 

Duarte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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 de Assembleia de Freguesia, registando o facto 

de não haver público presente.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Seguidamente a Presidente da Mesa deu a palavra aos membros da assembleia. Solicitou a 

palavra o senhor Hugo Duarte, questionando a Presidente da Mesa sobre o facto das atas da 

Assembleia não estarem atualizadas no site da Junta de Freguesia; alertou o Executivo para o facto 

dos protocolos com o Município serem pagos em duodécimos pois em seu entender isso faz com 

que a Junta tenha de avançar com as verbas; questionou o Presidente da Junta sobre o facto do 

muro do centro pastoral ainda não ter sido reparado; alertou para a quantidade de buracos que 

surgiram após as chuvas para que os mesmos fossem tapados com massas frias; ---------------------- 

---- Sobre esta intervenção a Presidente da Mesa informou que iria solicitar aos serviços 

administrativos que atualizassem as atas no site, seguidamente deu a palavra ao Presidente da 

Junta que prestou os seguintes esclarecimentos: sobre o muro informou que será o Município a 

fazer a reparação e que já existe projeto para a obra; sobre as massas frias informou que a Camara 

Municipal só disponibilizará as mesmas no inicio de Janeiro.--------------------------------------------- 

---- Antes da ordem do dia a senhora Presidente da Mesa propôs o seguinte Voto de Pesar: “Os 

membros da assembleia de Aveiras de Cima manifestam publicamente o seu profundo pesar pelo 

falecimento de Elias José Gabirro Fernando no passado dia 20 de Novembro 2019.------------------ 
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 Teve um papel ativo em diversas coletividades da freguesia tal como enquanto da assembleia 

desta freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Os nossos sentidos pêsames a todos os familiares enlutados”.------------------------------------------- 

--- Submetido a votação foi o mesmo aprovado por unanimidade.---------------------------------------- 

--- A Presidente da mesa colocou à discussão a Ata 10, submetida a votação foi a mesma aprovada 

por maioria, com uma abstenção por não estar presente na mesma.--------------------------------------- 

---- Seguidamente a Presidente da Mesa deu entrada na ordem de trabalhos, primeiro ponto: Plano 

de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para o ano de 2020; Solicitou a palavra o senhor 

Hugo Duarte questionando o Executivo sobre o facto de constar novamente no orçamento a 

inauguração do edifício sede; o porque de ainda não ter iniciado as obras previstas no mercado 

diário e qual a razão para terem desistido da construção de um parque infantil no jardim Joaquim 

Gomes Loureiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Sobre esta intervenção o Presidente da Junta informou que a inauguração da sede será feita em 

simultâneo com o lançamento do livro sobre a freguesia, para o qual a Junta continua a aguardar o 

apoio por parte da Camara Municipal, como fez com as outras freguesias; sobre o início da obras 

no mercado diário informou que as mesmas iniciam em janeiro, frisando que o Executivo teve 

alguma dificuldade em arranjar pessoal para fazer o que é necessário, dai a demora; sobre o parque 

infantil o Executivo entendeu que não fazia sentido a realização dessa obra atendendo que as obras 

do Parque da Milhariça vão iniciar e o projeto do mesmo comtempla dois parques infantis.---------- 

---- Depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria com quatro 

abstenções dos grupos PS e PSD. ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Segundo 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 nove minutos quando a Presidente da Mesa deu por encerrada a 

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