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Assembleia da Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro
Aos trinta dias do mês de Junho do ano de dois mil e vinte e dois, nos termos do art.0 11.0 e 12.0 da Lei
75/2013, de 12 de Setembro, reuniu pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, em sessão Ordinária, a
Assembleia de Autarquia de Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, na Sede da Junta de Freguesia,
presidida pelo Presidente da Assembleia, Filomena da Luz Andrade Morais, com as presenças dos membros
Presidente da Assembleia Filomena da Luz Andrade Morais, 10 Secretário António Martins Nogueira, 20
Secretário Rosa Maria Batista Simões, e dos membros da Assembleia de Freguesia Clarinda Maria Alves de
Jesus, Carlos Alberto Moreia Alegre, José Cerveira Lagoa, Américo Manuel Fernandes Simões, Marlene
Barandas da Costa e Alexandre de Jesus Cerveira Lima, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

PERíODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:

PONTO UM: Análise e votação de Ata 2022/3;

A Presidente da Assembleia começoucom a votação da ata 2022/3:

Votantes: 9

Votos a favor - 9;

A ata 2022/3 foi aprovada por unanimidade.

Passou-se ao ponto seguinte

PONTO DOIS: Leitura de expediente nos termos da alínea a) do no1 do art.0 250 do RAF;

Não havendo expediente para apresentação, a Presidente da Assembleia passou ao ponto seguinte;

PONTO TRÊS: Intervenções dos Membros da Assembleia, nos termos do no2 do art.0 25.0 do RAF;

A Presidente da Assembleia questionou se algum membro queria intervir, não havendo nenhuma intervenção
passou-se ao período da ordem do dia.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

PONTO QUATRO: Apreciaçãodas informações relativas às actividades da Junta, bem como da sua
situação financeira;

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta e questionou se algum membro tinha
alguma questão; o Sr. Alexandre Lima questionou sobre a análise dos nomes das ruas, se já estava resolvido
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e enviado, o Presidente da Junta explicou que ainda estava em análise mas que haviam enviado a
rectificação quer da referida rua quer das restantes na mesma situação.

A presidente perguntou se mais alguém tinha alguma questão o PJ pediu a palavra para informar que tinha
tido ontem reunião na Camara Municipal e que já haviam assinado o protocolo com as Estradas de Portugal

para o inicio do Processo em Setembro deste ano.

O Presidente da Junta referiu ainda que no próximo sábado vai haver a apresentação das marchas do
concelho na Curia como habitual.

Não havendo mais nada a apresentar passou-se ao ponto seguinte.

PONTO CINCO: Apreciação do processo de Transmissão de Propriedade referente ao Campo de
Jogos da Escola Básica 1 de Aguim.

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Presidente da Junta para que fizesse uma breve explicação
do ponto em que estava o processo.

O sr. José Lagoa referiu que a questão do pagamento das despesas da transmissão de propriedade tinha
ficado ao encargo da junta de Freguesia e fez uma breve explicação do que tinha sido acordado na altura do
inico do processo.

O sr. Alexandre Lima pediu a palavra para referir que algum membro da Assembleia ou da Junta havia
referido exteriormente que o sr. Alexandre Lima havia difamado (dizer mal) uma solicitadora de nome Elisete
Cró, quando o mesmo apenas havia referido que estando o processo numa solicitadora o referido processo
iria ser arrastado durante muito mais tempo pelo que deveria o Presidente da Junta pedir celeridade no
processo.

O sr. Américo Simões questionou se como não havia acompanhado nenhum documento este ponto se o
registo estava em nome do Sr. Celso e iria passar para a Junta de freguesia ao que o Presidente da junta
referiu que sim.

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:

A Presidente da Assembleia passou a palavra ao Sr. Aurélio Correia que referiu que na festa do Vale da Bica

não tinha wc, referiu outras sugestões, sobre a Festa do Espumante e sobre o Rio Cértima que durante
alguns dias correu azul.

O Presidente da Junta tomou a palavra e referiu que estava em proposta arranjar o Largo do Vale da Bica.

O sr. Alexandre Lima questionou de quem era o terreno ao lado da linha junto a LARICASA, pois o mesmo
tinha muito silva e sendo na entrada da Curia, podia estar mais limpo, e quem poderia fazer alguma coisa
contra a situação. O Presidente da Junta referiu não poder fazer nada a não ser falar na Câmara Municipal
sobre o caso.

União de Freguesias de Tamengos,Aguim e Óis do Bairro • Tel 231 525 337 (filial) • Rua das Palmeiras n.0 5 • 3780-544 Tamengos • Email:

jftamengos.secretaria@gmail.com



AMENGOS AGUIM

Assembleia da Freguesia Tamengos, Aguim e Óis do Bairro

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Assembleia declarou encerrada a reunião pelas
vinte e uma horas e dezoito minutos.

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Tamengos, 30 de junho de 2022

Os Membros da Assembleia,

(Filomena da Luz Andrade Morais)

(An onio Martins Nogueira)

(Rosa Maria Batista Simões)
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