
 
------------------------------------------------------------ Ata número doze -------------------------------------------------- 

 
Ao nono dia do mês de outubro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, reuniu-se 
extraordinariamente no edifício da Junta de Freguesia de Aveiras de Baixo, sob a presidência do senhor 
Carlos António Pereira Piriquito, estando presente a Secretária senhora Sandra Manuela Martins Crespo 
Amendoeira e o Tesoureiro, senhor Carlos Alberto Ferreira Simões, com a seguinte ordem de trabalhos: -- 
1 – Obras previstas para a Freguesia de Aveiras de Baixo financiadas pela Câmara Municipal------------------- 
2 – Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Não havendo presença de fregueses no período aberto ao público deu-se início à ordem de trabalhos. ----- 
- Ponto um – Obras previstas para a Freguesia de Aveiras de Baixo financiadas pela Câmara Municipal -- 
O Presidente informou que está previsto começar ainda este ano, o início de algumas obras na Freguesia, 
nomeadamente na localidade das Virtudes. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Parque infantil – A obra está em fase de adjudicação, as propostas foram entregues, já se fez o relatório 
preliminar e está em audiência prévia. O valor da adjudicação da obra é de 90.000,00€. ------------------------ 
Reparação da estrada que vai da Nacional nº 3 para as Virtudes, cortando as raízes e Pinheiros e 
reparação da estrada da Rua Silva Wallace nas Virtudes. As propostas já foram entregues e irão para a 
fase de adjudicação. O valor estimado é de 20.000,00€. ------------------------------------------------------------------
----------- 
Estrada de Azambuja para as Virtudes – Desde dois mil e nove que há um projeto na Câmara com o valor 
estimado de obra no 1.166.000,00€ mais IVA. Neste momento a CMA já lançou um procedimento para a 
revisão do projeto de forma a reduzir os custos da obra. Espera-se ter o projeto revisto em meados de 
março do ano dois mil e vinte para à posteriori lançar um concurso publico da empreitada. -------------------- 
Reordenamento da Rua da Liberdade em Aveiras de Baixo – Colocação de quatro contentores enterrados 
(ilhas para colocação do lixo), criação de lugares de estacionamento e passeios junto do café (na casa que 
a CMA demoliu). A obra já foi adjudicada e contratada, encontra-se suspensa devido ao prazo de entrega 
dos contentores a enterrar. Estima-se início da obra no final do mês de outubro. ---------------------------------
- 
- Ponto dois – Diversos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente informou que amanhã dia dez de outubro, irá a uma reunião na CMA, juntamente com 
todos os presidentes de junta do Município para falarem dos Acordos de Execução. -----------------------------
--------- 
Falou-se das obras que iremos adjudicar à Câmara para realizar no próximo ano nas localidades da 
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Discutiram-se alguns assuntos que foram apontados na passada Assembleia de Freguesia, nomeadamente 
a não concordância com a Proposta 35/ V-SL/2019 – Tasquinhas/Festa do Torricado, devido a não estar 
explicito a que se refere, tendo sido a mesma rejeitada. ------------------------------------------------------------------ 
Falou-se na possibilidade de levar a reunião de Câmara e à semelhança do que já é feito noutras 
localidades do Concelho de Azambuja, a proposta de a Rodoviária do Tejo, cujo transporte é feito no 
circuito do Cartaxo/Azambuja, de levar as crianças no autocarro das oito horas que passa por dentro dos 
Casais da Lagoa, às escolas Secundária e Escola Básica em Azambuja, assim como no seu regresso a casa, 
a partir das dezasseis horas e trinta minutos no circuito de Azambuja/Cartaxo. ------------------------------------
---------------- 
Ficou decidido e até não haver um relógio de ponto, de comprar um livro de ponto, onde todos os 
colaboradores que trabalhem na Junta de Freguesia, tenham de fazer diariamente o registo da sua 
entrada e saída, horas diárias efetuadas e rubricando as mesmas. -----------------------------------------------------
------------ 



 
Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião pelas vinte horas e trinta minutos, e da qual para 
se constar, se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Executivo desta 
Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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