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Ata número quinze 

 

----- Aos vinte e cinco dias de setembro e dois mil e vinte, 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 da CDU, a senhora Ana Sofia Silva Franco e Carmo e os 

senhores Rui Manuel Frederico Simões, Luís Miguel Lopes Simão, Edgar Filipe Mata Monteiro e 

Alexandre Manuel Silva Cristóvão, pelo grupo PS, as senhoras Inês da Silva Tristão Ouro e Cátia 

Sofia Mata Inácio e o senhor Nuno Miguel Cadeireiro Luis, em substituição respetivamente da 

senhora Ana Margarida Serrano Gaspar Coelho e do senhor Eusébio Gabriel Brito Florêncio, pelo 

grupo Partido Social Democrata, o senhor Hugo Miguel Garcia Duarte.--------------------------------- 

---- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes Presidente e Tesoureiro, 

respetivamente, António Rodrigues Torrão e Horácio Manuel Patrício Abreu.------------------------- 

---- O Presidente da Mesa declarou aberta a sessão de Assembleia de Freguesia, dando a palavra 

ao público presente. Solicitou a palavra o senhor António Lavado, questionando o Executivo sobre 

a atual falta de médicos na extensão de Aveiras de Cima e o facto de já não serem prestado 

serviços de enfermagem tais como, medição da tensão ou acompanhamento de diabéticos.---------- 

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

palavra o senhor Hugo Duarte reforçando a intervenção do senhor António Lavado pois para si 

também é um assunto muito importante e com necessidade de resolução rápida, questionou ainda 

o Executivo sobre o ordenamento urbano uma vez que o Município está a adquirir pequenos 

espaços para estacionamento, quando numa das entradas da Vila temos um buraco com uma 

dimensão enorme que poderia ser utilizado ou então exigir ao proprietário que o tapasse atendendo 

que o mesmo está a colocar em risco a estabilidade das vias em seu redor; questionou se a Junta 

tinha conhecimento sobre a colocação dos painéis na Torre Bela e para quando o inicio das obras 

de requalificação da Rua da Arameira anunciadas pelo Município; fez ainda um reparo à 

colocação da sinalização que no seu entender não tem preceito.------------------------------------------ 

---- Sobre as intervenções o Presidente da Junta respondeu que sobre a falta de médico terá de ser 

o município a negociar com a ARS condições para a colocação dos mesmos no concelho; sobre o 

buraco na entrada da Vila o mesmo já tem novo proprietário e ao que parece também já há projeto 

de construção; sobre a colocação de sinalização, existe um regulamento que está sempre aberto a 

alterações desde que sejam benéficas, informou ainda que ia haver uma reunião entre a Junta, a 
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Camara e a GNR, mas que a mesma tinha sido desmarcada; sobre a Torre Bela teve conhecimento 

na 2ª feira numa reunião de preparação para Assembleia Municipal.------------------------------------- 

---- Antes da ordem do dia o Presidente da Mesa colocou em discussão a ata catorze, colocada a 

votação foi aprovada por unanimidade.----------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto: 2ª Revisão Orçamental, depois de 

discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria com sete votos a favor e duas 

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

---- 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 doze minutos quando o Presidente da Mesa deu por encerrada a 

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

 
Mesa da Assembleia de Freguesia 
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