
Ata nº 16 
Assembleia de Freguesia de Aveiras de Cima 

 
18 de dezembro de 2020 

1 

 
Ata número dezasseis 

 

----- Aos dezoito dias de dezembro 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: Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual para 2021; ------------------ 

---- 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 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 Presidente, Secretária e 

Tesoureiro, respetivamente, António Rodrigues Torrão, Cindy Bento Narciso e Horácio Manuel 

Patrício Abreu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ao público presente que não gozou da mesma.--------------------------------------------------------------- 

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

palavra o senhor Hugo Duarte, questionando o Executivo sobre qual a posição dos mesmos em 

relação à instalação dos painéis fotovoltaicos na Torre Bela; qual a razão para o plano de 

alcatroamento da Câmara Municipal não estar concluído atendendo que terminava no final deste 

ano e as Vaqueiras ainda não estão alcatroadas.------------------------------------------------------------- 

---- Sobre a intervenção anterior o Presidente da Junta respondeu que a Junta de Freguesia não se 

vai pronunciar pois não foi convidada a faze-lo, mas em seu entender o processo iniciou-se ao 

contrário. Não são contra a instalação pois trata-se de uma energia limpa/saudável. Será 

certamente um assunto a levar a Assembleia Municipal e com necessidade de estudo sobre o 

impacto ambiental do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------- 

---- Solicitou a palavra o senhor Rui Simões, questionando o Executivo sobre previsão de início 

das obras de requalificação da Rua da Arameira, que para além de ter grande movimento de 

trânsito, tem muitas crianças a fazer o percurso a pé quando se deslocam para a escola.-------------- 

---- Sobre esta questão o Presidente da Junta informou que o projeto já está concluído e a obra terá 

um custo de um milhão de euros, mas para já não consta verba cativa no orçamento do município.-

---- Antes da ordem do dia o Presidente da Mesa colocou em discussão a ata quinze, colocada a 
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votação foi aprovada por maioria, com duas abstenções do grupo PS, por não terem estado 

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

---- O Presidente da Mesa deu entrada no primeiro ponto: Plano de Atividades, Orçamento e Plano 

Plurianual para 2021, depois de discutido e colocado a votação foi o mesmo aprovado por maioria 

com cinco votos a favor do grupo CDU e quatro abstenções dos grupos PS e PSD. O senhor Hugo 

Duarte pediu a palavra para fazer uma declaração de voto: “Absteve-se pois o grupo do PSD não 

contribuiu para a elaboração do documento”.-------------------------------------------------------------- 

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

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

 
Mesa da Assembleia de Freguesia 
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