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ACTA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRN DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, REALIZADA EM
VINTE E NOVE DE JANEIRO DE DOIS MIL E
DEZ

Aos vinte e nove dias do mês de Janeiro de dois mil e dez, pelas dezanove horas, realizou-
se a primeira Sessão Ordinríria da Assembleia de Freguesia, na sua sede sita no edificio da
Junta de Freguesia, na Praça de Santa Eulália em Aguada de Cima, presidida pelo Senhor



presidente da Assembleia Alexandre José Gomes da Costa, estando presentes a primeira

secretaria Maria orlanda pinto Duarte Almeida, segundo secretário Ramiro Manuel Gomes

Abrantes e os vogais Jorge Miguel de oliveira Abrantes, José António Gomes Clemente,

Irene José de Alieida Hãnriquãs, Maria da Graça de oliveira Almeida Martins e Ricardo

José de Almeida Amaral. O órgão executivo fez-se representar pelo seu presidente Heitor

pereira Abrantes Gamrço 
" 

,."i"tário Flávio de Jesus e Santos. A reunião teve a seguinte

ordem de trabalhos: -----

1 - Substituição de vogal da Assembleia de Freguesia.

2 - A\teração da ToPonímica. -----

3 - Discussão e votâção do Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Licenças' ------

4 - Discussão e votação do Plano e Orçamento para o ano de 2010'

Aberta a sessão pelo senhor Presidente da Assembleia, procedeu-se de imediato à leitura da

Acta da Assembieia anterior, tendo esta sido aprovada por unanimidade'

Usou da palavra o presidente do Executivoo Èeitor Pereira Abrantes Gamrço, que fez um

resumo geral dos trabalhos efectuados na freguesia desde a última Assembleia,

nomeadamente a reconstrução da fonte do Cadav al, a mudança da fonte do Vale Grande, a

mudança da tubagem e a modificação dos esgotos do Chafariz. a reposição do pavimento

em parte dos paúeios da Forcada, a poda de arvores nos largos das Almas da Areosa,

Garrido, Vale Grande, Pavilhão da LAAC, praça de Sta. Eulália e Rua do Engenho, a

limpeza de valetas em S. Martinho, Aguadalte, Bustelo, Povoa de Baixo, Vale do Lobo,

Cabeço Grandeo Carvalhitos e Vale Grande, o desentupimento de aquedutos, a limpeza de

sarjetâs e a abertura de agueiros nos diversos lugares da freguesia, a iluminação e decoração

de natal com a colaboruçao da Escola Básica numero Um e da LAAC, a Comissão Social da

Freguesia reuniu duas vezes. Foi remodelada a rede eléctrica do Vale do Lobo e foram

muãados os postes na Rua da Canada. A Câm an fez um pequeno calcetamento no Largo de

S. Martinho. A motoniveladora passou nalgumas ruas de terra batida e foram tapados os

buracos com tout-venant nos amramentos em S. Martinho, Mata, Sabugueiro, Vale do

Grou, Ladeira e Pousadouros e com "massa" diversos aÍïuamentos dos vários lugares da

freguesia.
De seguida, foi esta Assembleia informada pelo secretário Flávio de Jesus e Santos, que o

saldo do dia de ontem é de €10 .387,04.
Tomou da palavra o senhor José António Gomes Clemente, indicando algumas obras que

desejaria ver realizadas nomeadamente mais fontes públicas, principalmente nos
Carvalhitos; assim como a plantação de árvores junto à Capela Mortuária de São Martinho
e Aguada de Cima e no Salgueiral; repor o abastecimento de âgua na fonte das Alminhas da
Areia e reparar o passeio existente junto da mesma; e também a intervenção na estrada que
liga o Talho Reinaldo ao Sabugueiro.
Informou ainda que no parecer dele a estrada da Arroteia não tinha qualquer interesse e que
não gostou da mensagem de Natal do executivo porque estava descabida e não tinha
entendido a mesma.
Visto estarem presentes os conespondentes de alguns jornais, aproveitou ainda para
endereçar aos mesmos um recado, que era o seu desejo de os ver mais vezes nas
Assembleias para que desse modo fosse possível transmitir os assuntos tratados nas
mesmas.
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Informou ainda a Assembleia que o valor das suas senhas vai ser doado a uma instituição da

Freguesia. --------

Usou então da palavra o presidente do executivo Heitor Gamrço, dizendo que tomou nota

das situações ápresentadas e que agradece a informação e a colaboração prestada na

identificação dos Problemas.
Referindo-se de seguida à situação da Extensão de Saúde, passou a palavra ao secretário

Flávio Santos paruque o mesmo pudesse esclarecer as diligências efectuadas no sentido de

resolver a questão da falta de médicos. ------

Usando então da palawa o secretário Flávio Santos informou sobre os vários contactos que

teve com a Dra. Ana oliveira no sentido de resolver a situação da falta de médicos e

informou que haverá mais uma médica a dar mais uma tarde de consulta por semana. Disse

ainda qu" o problem a dafalta de médicos só se resolverá com a formação de uma USF, mas

que esta é uma solução ainda em projecto e que pretende continuar a insistir e pressionar na

concretização do mesmo para qrlã u-nossa Extensão de Saúde avance com a candidatura e

que vai pedir à Dra. Ana Oliveira e Dra. Manuela Sucena uma reunião para saber em que

ponto está esta situação.
ïomando da palavra a vogal Maria da Graça Martins disse que tanto o executivo como

todos nós devemos continuar a insistir na resolução deste problema e que não devemos ficar

parados visto que a freguesia está mal servida de serviços de saúde.-O 
presidente da Assembleia Alexandre Costa usou da palavra e perguntou ao público

presente se pretendia intervir. --O 
senhor Jaime Cristo pediu então paÍa responder ao senhor José António Clementeo

informando-o que não é profïssional da comunicação social e como tal, só pode estar nas

Assembleias qúando a sua vida assim lhe permite, mas sempre que pode faz questEio de

estar presente. Esta posição foi reiterada também por CátiaOliveira, que, entretanto pediu a

palavra, uma vez que já exerceu a função de coÍïespondente de um jornal local.

Ó presidente da Assembleia entrou na ordem de trabalhos e passando ao ponto número

UM, informou do pedido da suspensão do mandato de vogal desta Assembleia de Pedro

Miguel da Costa Vieira, por escrito, e por motivos profissionais. O pedido foi aceite e na

mesma altura foi informado que a suspensão tem o limite por lei de um ano. Para sua
substituição foi convocada Cinia Soraia Paulo de Oliveira,25 anos, Cartão do Cidadão n.o
12630887, passado pela Loja do Cidadão em l3-03-2010, residente na Rua do Cristo Rei -

Forcada, 3750-050 Aguada de Cima, licenciada em Comunicação e Design Multimédia.
Verificada a identidade e a legitimidade e de acordo çom a lei, o presidente deu posse à
nova vogal. O Presidente da Assembleia pediu um voto de confiança em minuta para
produção de efeitos imediatos para que a nova vogal possa participar, a partir de agora,
como membro de pleno direito na assembleia. Posto este ponto à votação foi aprovada por
unanimidade.
Passando para o ponto número DOIS, foi aprovada por unanimidade a proposta do nome
"VIELA FONTE DO NABAL" atribuído à artéria situada no lugar da Forcada e que inicia
na casa do senhor Jaime Simões e termina na Fonte do Nabal.
O Presidente da Assembleia passou para o ponto número fnÊS referente ao Regulamento e
Tabela Geral de Taxas e Licenças. ------



O executivo tomou a palavra na voz de Flávio Santos, informando que houve algumas

alterações mas os serviços mais requisitados, nomeadamente os atestados e as licenças dos

cães de caça não sofreram qualquer alteração
O senhor José Clemente pãdiu-r*plicações sobre o porquê do preço referente ao ponto de
,,Certificação de fotocópiâs até quatro páginas", o qual foi esclarecido que obedece à tabela

do Notariado; perguntou o que tem de fazer para lhe ser facultado cópias das actas das

assembleias e que em relação às licenças dos cães perigosos ainda deviam ser mais caras. --

O senhor Fláviò Santos informou que o valor das licengas não pode ser superior a três vezes

o valor do custo das vacinas. ------

O presidente da Assembleia disse que vai resolver a situação das actas sendo

oportunamente entregues as cópias deste mandato e vai fazer diligências no sentido destas

ficarem disponíveis no sítio da Junta de Freguesia na Internet.
Foi ent2io posto a votação o ponto TRÊS tendo sido aprovado por maioria e com uma

abstenção. -------

O presidente da Assembleia passou então para o ponto número QUATRO, referente ao

Plano e Orçamento para o Ano 2010.
Foi apresentado o documento que registava tanto na receita como na despesa o'total de

duzentos e cinquenta e nove mil setecentos e quarenta euros e o secretario Flávio Santos

informou que elaboraram este Orçamento baseado no do ano passado, devido à falta do

Orçamento Camariírio. Prevê, além de outras verbas, verbas para criar condições para o

pessoal (casas de banho etc.), devido a exigência da Higiene e Segurança no Trabalho e que

se pretende continuar a construção de passeios
Usando da palavra o senhor José António Clemente e referindo-se às lombas que foram

construídas, dava por conselho até de tirar algumas no Garrido, porque são demasiadas e

que junto à Escola C+S precisavam de pelo menos duas. Em relação à verba para parques

referiu que em S. Martinho não foi feita qualquer intervenção. ------

Seguidamente o secretário Flávio Santos informou que todas as lombas foram feitas com
parecer técnico da Câmara e que junto à C+S não foram autorizadas devido à falta de
passeios e à largura da via. Mais informou que irão ser feitas lombas na Forcada, na Póvoa
do Vale de Trigoo na Miragaia e onde se vierem a ser feitos passeios.
Usou da palavra o vogal Ricardo José de Almeida Amaral questionando se havia alguma
informação em relação à piscina.
O secretário Flávio Santos informou que a Junta de Freguesia se vai candidatar à construção
da piscina que está prevista no programa da Cãmarapara o sul do concelho. ----

Com o fim de esclarecer vaírias pessoas que o têm abordado, o senhor José António
Clemente pediu que o informassem se o senhor Flávio Santos está a tempo inteiro ao
serviço da Junta de Freguesia, ao qual foi respondido pelo mesmo que não.
O Presidente da Assembleia pôs a votação o ponto QUATRO da ordem de trabalhos, o qual
foi aprovado por maioria com duas abstenções. ------
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Esta acta foi aprovada em minuta por unanimidade.
O Presidente da Assembleia deu por encerrada a Sessão e nada mais havendo a tratar, foi

lawada a presente acta que vai ser assinada depois de lida e aprovada

Wy
q-í v*,


