ACTA DA PRIMEIRASESSÃOORDINÁRh
DAASSEMBLEIADE FREGUESIADE AGUADADE
CIMA,REALIZADAEM VINTEE SEIS DE
ABRIL DE DOISMIL E ONZE
Aos vinte e seisdias do mês de Abril de dois mil e onze,pelasdezoitohorase trinta
na suasede
de Freguesia,
Ordiniíriada Assembleia
a prirneiraSessão
minutos,realizou-se
de Cima,
Aguada
na Praçade SantaEuláliaem
sita no edificio da Juntade Freguesia,
AlexandreJoséGomesda Costa,estando
da Assembleia
presididapelo SenhorPresidente
presentesa primeira secreúriaMaria OrlandaPinto DuarteAlmeida, segundosecretário
RamiroManuelGomesAbrantese os vogaisJorgeMiguel de OliveiraAbrantes,Cátia
IreneJosédeAlmeidaHenriques,
SoraiaPaulode Oliveira,JoséAntónioGomesClemente,
Mariada Graçade OliveiraAlmeidaMartinse RicardoJoséde AlmeidaAmaral.O órgão
executivofez-serepresentarpelos elementos,presidenteHeitor PereiraAbrantesGamrço'
secretárioFlávio de Jesuse Santose tesoureiraPaulaAlexandrada CostaFigueira.A
reuniilo teve a seguinteordem de trabalhos:

do Relatóriodo Direito deOposição.
I (um)- Apresentação
do ano2010.
e votaçãodaContadeGerência
2 (dois) Discussão
Aberta a sessãopelo senhorPresidenteda Assembleia,entrou-seno período antesda
Ordem do Di4 tendo este informadoque foi convidadopara estarpresentena Volta ao
Termoe no Concursodo Palmito,nos quaisnãopodeestarpresentemasqueem ambosos
justificoua suaausência.
casos
Informou aindaque na próxima Assembleiapretendeapresentarpropostade alteraçõesao
Regimentoe que conforme já solicitado por correio electrónico,aguardae agradece
paraestetrabalho,queassimo entendam.--------------contributodosvogaisda assembleia
De seguidadeu a palavra à primeira secretáriapara a leitura da Acta da Assembleia
emminuta.--------emvirtudedejá ter sidoaprovada
foi assinada
anteriorquede seguida
O Seúor Presidenteda Assembleiapassoua palavraao Presidentedo Executivo,tendo
este, efectuadoo r€sumo das actividadesda Junta de Freguesia,desenvolvidasentre
assembleias
comosesegue:
LÌ\IIPEZA E SOLUBRIDADE:Limpezadevaletasjunto à PedraVelha,naRuado Casarão
Rua
a Alvarim, Ruado Vale do Grou,RuadasAlmas,Vale daAlagoa,Insua,Pousadouros,
de
Limpeza
das
Almas;
Rua
limite
Marquiúos
e
Rua
dos
Vale
da
Areosa,
do
Quintas,
a
Banenta
com
bermase taludesnasRuasdasVinhas,do Vale da Alagoa,da Pipae Fonte
Tratâmentocom herbicidaem todasasruashabitadasda freguesia;Limpeza
destroçadora;
da ribeira na zona da Pedrada Paciência.

ARRUAMENTOSE OBRAS COMPLEMENTARES:Camadade tout venantna Ruadas
de águas
Cavadasna Póvoa de Vale de Trigo; Pavimentaçãodas valas do saneamento
pluviais no Ganido; Conshuçãode Aquedutona Póvoade Baixo; Taparburacoscom tout
venantnos diversosaÍruamentosda freguesia;Abrir valetasna Rua da Canádae da Mata;
Cimentarvaleta na Rua da Ínsua; ConstÍuçãode caixa para contentoresna Escolade S.
Martinho; Construçãode aquedutoe camadade tout venantna Viela da Fontena Forcada;
CamadadealcatrãomoídonaRuaLimite da freguesiano Vale do Grou;Foi alargadaa Rua

ACTAS

daVilacomademoliçãodeumacasa;Cedênciadelancilepavêtavráriosmoradorespara
grelhasde
construçãode passeioi;Construçãode pilaresparapontepedonal;Reposiçãode
----------------------Reparare chumbargrelhasda Praçade SantaEulália'
sarietas-roubadas;
no
CÃúflfffOS nônÍòOmS E FLORESTAIS:Limpo e melhoradoum caminho
do camiúo do Monte Agudona Forcadae do caminho
Cadaval;Iniciadoo melhoramento
caminhonaPóvoadeS' Domingoscom
qu" ligu o Valedo GrouaoValeGrande;Reparado
fi€s careasde pedra.---------do
6 pòNTANÁRIOS: Foi colocado um tubo novo de água desdeo cruzamento
iórìËS

Foram
Engenhoúé ao chafariz;Foilimpo o terrenodaexploraçãodeáguana Mula Branca;
aságuasdasfontese fontanários'
analisadas
Construçãode dezoito fundaçõesde sepulturasno cemitériode Aguada;
õãürfeúòSï
ÃquisiçaopoÍ permuta,âe uma faixa de terrenonastraseiÍasdo cemitériode S. Martinho
de S.
S*'OOtfOOj; Cànstruçaode canteiroe inicio do tratamentoda rampado cemitério
MartiÀo ám a plantaçãode malmequeresamarelos,malmequeresde cair e acapantes;
-----Limpezadoscemitérios.
Foramadquiridasuma
EQúIPAMENTO:Câmaracedeuumaviaturaligeira depassageiros;
um berbequim
d" cargacom báscula,umabetoneiraa gasolina,duasrebarbadoras,
"Àúu
e umamáquinade estribos.
a áreacobertacom a construçãode um
enfufeZSiú, Foi instaladoum alarmee aumentada
anexo.-----------PARQIJES E JARDINS: Foram plantadas hortenses, chorinas, malmequeres, alecrim'

e substituídasas árvoressecasnasAlmas da Areosa;na rampa
amorei-perfeitos,gasaneas
do sabugueiro fo-ramplantadasaleluias, hortenses,agapantos,lírios e bergenias;Foi
iniciadoum pequenoviveiro no parquedo Sabugueiro
REDE ELEôTiUCA: Foram remodeladasas redeseléctricasde fio de cobre para cabo
trogadae a iluminaçãopúblicanos lugaresdo Ganido e partede S' Martinho;Foi colocada
iluminaçãopúblicanaRuado Regono Vale do Lobo.--------A Câmara,Municipal, durantè este período cedeu retroescavadora,destroçadora,
equipamentoparaa realizaçãode vários trabalhose o materiale mãode-obraparaa Rua
dasCavádase valasdo Ganido.
De seguidao Presidentedo Executivopassoua mencionarostrabalhosprevistosparaserem
efectuados:
junto à cabineda Pedrada Paciênciae colocar
Vamoscriar uma zona de estacionamento
uma pontepedonalparaacesso.(A Câmaracedeu-nosuma' que chegamosa montâÍ,mas
tem uma inclinação muito acentuadae não serve
Iremos criar uma pequenaÍepÍesa na zona da ponte pedonal para criar um espelho de água
na Travessada Pedrada Paciência
Vamos solicitar um estudo para ordenamento do trânsito nas Zonas da Rotunda, Igreja,
CasaParoquial e Pedrada Paciência.-------Não limpamos a Ribeira na zona da padaria e do quiosque porque a água ainda vai muito
alta" esperamosfazêJo logo que o caudal o permita.
Já iniciámos o corte da relva no Sabugueiro e vÍrmos acabar de preparar o parque paÌa a
épocaque se avizinha.

os acessose a zona
Vamos teÍ a destroçadoraainda esta semanapaÍa limpar a variante'

envolventedasAlmasda Areosa.
Vamostaparburacoscom tout venant
VamoscontinuarasegundafasedoherbicidacomotratamentonasRuasentreoslugares.
nasRuas
Esoeramosterminarbrevementea reposiçãodastampasroubadas'nomeadamente
-----doGarrido, RuaCruzeirodaPaze RuadasAlmas'
de algunscaminhosagrícolasmastivemosde desistirporqueo
Iniciámoso melhoramento
temponãopermitiucontinuar.
zonasenvolventesàs
Vamosfazèrmaisfundaçõesno cemitério de Aguadae pavimentaÍas
de construídas.
acabadas
ao protocoloda cedênciado terrenono
Já inicirí,rnos,no Garrido,o passeiocorrespondente
Cemitériode S.Martinho.
Santos,queo saldododia
informadapelosecretário,Flávi_o^
óe s"guiau,foi estaAssembleia
em Cofre, a
anteriãr era de €18.326,36,conespondendào valor de €198,50 ao existente
----a CCA e €16.193'56a CGD.
€1.934,30referente
Ramiro
Tomou a palavra o Sr. José António Clemente começandopor felicitar o. Sr'
anterior.
Abrantespor seter referidoe inteÍessadopelo Parquedo salgueiralna Assembleia
do
inteiro
a
tempo
ao que anunciarana últimã Assemúleia sobrea passagem
No r"g"i.-to
Flávio Santos, e que com muito custo, passaria de seguida a apresentar a
,""."úio
Declaraçãode Voto.
"Voto contra porque:

no N'. 2 do Artigo 14" alíneah) do Regimentodesta
o estipulado
um - De acordo-com
por todos nós, pensonão estar
e aprovadopor unanimidade
Assembleiade Freguesia,
previstaestasituação.
previsto,não foi cumpridoo N'2 do referidoartigo l4o do
bois - Ainda que estivesse
Regimentopor todosnós aprovado,e isto porque:Não houvequalquerpropostaclarae
t uã.p"."nt" da Junta de Freguesianessesentido,para que a Assembleiase pudesse
pronunciar,mas tão-somente,up*ec"u meio "camuflado" no capítulo das Despesasdo
do Ano 2011",o seguinte:
ãocumento
"GrandesOpçõesdo Planoe Orçamento
Pessoal Pãgamentode Vencimentoe de Encargosaos Funcionririose Autarcas"inclui
previsãode um autarcaa tempointeiro". ----na Assembleiade Freguesiarealizadano dia vinte e nove
Ìrês - porquejá anteriormente,
auferidos
e outÍosrecebimentos
deAbril de doismil e dez,pediumarelaçãodo vencimento
secretário
o
senhor
questionei
também
por funcionríLrios
e autarcasda Juntade Freguesiae
da Juntade Freguesiase estavaou não a tempo inteiro, tendosido respondidoque não, e
pelo seúor Presidenteda Assembleiaque não estavanem podia estar
aindaacrescentado
discutidoe aprovadoem Assembleiade
porqueesseassuntotinha queserobrigatoriamente
atéDezembrode doismil e dez?Foi dito que
O quemudoudessaAssembleia
Freguesia.
levaro assuntoà AssembleiA.
houveum parecere quepelo queapurounãoeranecessrírio
Não sou jurista, nem pouco mais ou menos, mas discordo totalmentede tal parecer
aprovadopor
da Freguesia,
porquepassapor cimado Regimentoda Assembleia
sobretudo
unanimidadepor todosnós.

,+
ACTAS
Penso ainda que tal como eu, ninguém teve acessoa tal parecer o que, do meu ponto de
vista, seria desejável,democrático e obrigatório, por tratâr-se de matéria tão delicada e que
penaliza,e de que maneirq os cofresda Juntade Freguesia.

e tivesse
o Regimento
de acordocom a Lei, respeitasse
Quatro- Aindaquetudo estivesse
--------porque:
o mesmo
o meusentidodevotoseriaexactamente
vindoa estaAssembleia,
- Há anosque o país estiáem crise, estandoestaa agÍavar-secadavez mais. As
a)
CâmarasMunicipaise Juntasde Freguesiaestiioa ver asverbasa reduzir.Bastaconfrontar
as receitas orçamentaisda Junta de Freguesiade dois mil e nove no montante de
Assimsendo,
€22ó.840,00.
e doismil e onzedeapenas
de 2010€280.719,38
e309.972,00,
dosgastos,
de geriro melhorpossívele procederao ajustamento
há imperiosanecessidade
reduzindo no que se puder e não o confirírio, aumentândoonde não se devia.

- O argumentadopelo senhor Presidenteda Junta, que era para substituir o
b)
funcionrârioque seaposentou,senhorAristidesSimões,tambémnãome convenceuporque
a Junta sai a perderuma vez que o ex-funcionárioAristides Simõespara além de
cercade metadedo vencimento
encanegadotambémexecutavae recebia,possivelmente,
agoraem questão.
- Por não ver grande necessidadede um autarca a tempo inteiro na Junta de
c)
Freguesi4quandomuito podia admitir a meio tempo isto até por comparaçãocom o que se
passacom outras Juntasde Freguesiado concelho e da mesmadimensãoe ainda pelo facto
de em executivos anteriores,com oÍçamentosbem superioresnunca ter sido necessário.
- Se essadecisão vai ser tlo importantee benéficapara a freguesia,como foi
d)
referido pelo senhor Presidente do Executivo, porque foi encoberta tão acertada decisão
durante toda a campanhaeleitoral e assim teriam ganho com uma folgada vantagem?---- Finalmentee não é demaisvoltar a referir que,em minha opinião,não há qualquer
e)
necessidadede um autarcaa tempo inteiro na Junta de Freguesiada nossaterra.
Muito deve a freguesia a todos os autarcasde mandatosanteriores, especialmenteaqueles
que nunca tiveram qualquer remuneraçãoe quase sempre ainda tinham que pagar do seu
bolso para exercer as suastarefas de autarca.
Mas sendo mesmo necessário,porque não recorrer a um jovem desempregado,dos muitos
licenciados que existem por aí e com formação específica na ârea,a quem se pagaria com
certeza,menos de metadedo agoraatribuído.

Estasas principais razõespara estemeu voto contraestegrandetacho na atribuiçãode
viaturaetc.,etc."
maistelemóvel,
eL220,85mensais,
informouquevai pedirparecerpor escrito
da Assembleia
Tomandoa palavrao Presidente
sobre a passagemdo elementodo executivo e enviar para todos os elementosdesta
Assembleia.
De seguidatomoua palawao Presidentedo Executivo,alegandoqueconformeexplicouna
e
de gerir diariamentecercade oito trabalhadores
devidoà necessidade
anteriorassembleia
mascom
aostrabalhosquesetêm propostoa executar,precisamde umapessoaresponsável
anteriores
que
nos
adquiriu
experiênci4que é o casodo Flávio visto à vastaexperiência
a seremdadas,masqueno final do
mandatos.coúecendoassimtodasasvoltasnecessrárias
anoirâo ver sena realidadea apostafoi positivaou negativa.

O senhor José António Clemente respondeuque em Agueda há centenasde pessoas
formadas e capazespÍrÌa exerceÍ esta função. Que também não aceita ver o funcionario
Albano a trabalharcom uma picaretae estar"alguém" ao lado com as mãosnos bolsos.
Tomou a palavra o senhorFlávio Santosdizendo que o documento"Grandesopções do
Plano e orçamento do ano 2011, é público e pode ser consultado.Na página 10 tem um
mapa comparativoentre 2010 e 2011 e ressaltao aumentoda Despesacom Pessoalem
Na página ll tem a justificação da Despesacom Pessoale indica
ceròa de g1S.OOO,OO;
claramentea previsãode um autarcaa tempo inteiro. A página 13 tem gráficosque ilustram
e demonstramo aumentoda Despesacom PessOal.Se não leram o documento,não têm
culpa. -----------A senhoraIrene Henriques interveio dizendo que o ponto é claro para quem está dentro do
assunto,podendopor isso ser oufia pessoaqualquer;que deviam ter sido informados,não
tendo sido respeitadose apanhadosde surpresa.

O senhorFlávio Santosrespondeuque perguntaramaos consultorescomo se tratavaeste
assuntoe quetudo o queconstano Orçamentonãocarecede outrasdeliberações'-----------quea
dizendoquefaceao desenvolvimento
da Assembleia
Tomoua palavrao Presidente
questãoteve, reconheceque devia sel posto o ponto na Ordem do Dia, mas que os
consultoresderam a informaçãonestesentidoe que vai fazer chegarpor email ou por
e o modocomofoi feito.
quala legalidade
dadespesa
da Assembleia
escritoaoselementos
preparados
e com
que
viriam
da assembleia
dessaforma os elementos
ainda
Reconhece
a Declaraçãode Voto nessedia.
certezateriamapresentado
queemtrinta anosnuncafoi tomada
O senhorRicardoAmaral usouda palawaexpressando
estadecisãoe queestaé umadecisãonova.
Interveio novamenteo senhorJoséAntónio Clementepara manifestarque quandouma
disponívele que
daJuntatemde serumapessoa
pessoasecandidata
aocargode Presidente
------------povo.
quepassaram
ao
nacampanha
eleitoralfoi essaa informação
O senhorFlávio Santosalegouquejá fez dezenasde milharesde quilómetrosao serviçoda
fieguesia, nunca cobrou nada do combustível que gastou e que só agoratem telemóvel para
serviço da Junta.
O senhorJorge Abrantes usou da palavra para manifestar a suapreocupaçãocom a situação
que se tem estado a discutir porque verifica que o problema existe só por estar em causa
..Flávio Santos", e que não se preocupam em analisar se é rentável ou não neste momento
ter alguém do executivo a tempo inteiro, mas que já estariam de acordo se fosse um
engenheiroa ganharum qualquer valor.
Tomou a palawa o senhor José António clemente para ler uma declaraçãoacercada Festa
dos Carvalhitos,conformeo seguinte:

..Há aindagenteque gostade criar divisõesparareinar.Existeum poucopor todo o lado,
masa Mordomiada Festada santaRitadoscarvalhitos,do anode doismil e onze,deuum
bOmexemplode COmose deve fomentara união entre aSpessoasao coloCaremnO seu
cartazqueanunciaos festejos,o local da festacomosendo:
CARVALHITOS_ S. MARTINHO
AGUADADECIMA

ACTAS
de festasfelicito-apelaatitudetomadae enviolheos meussincerosparabéns,
À comissão
quetudo conapelo melhore contemcomigo.A uniãofaza força."
desejandoJhe
De seguidainterveioa senhoraIreneHenriquesque chamoua atençãoparao passeioque
estãoa fazerjunto à residênciado Sandroque no seu entenderestreitaa estrada;Paraa
areiaexistentenaestradado Fomoe quejunto ao local ondefoi demolidaumahabitaçãono
lugarda Vila existeum passeioqueterminaem bico podendopor issoserperigosoparaa
condução.
Usou da palavrao senhorFlávio Santospara informar que o passeiojunto ao Sandroestá
feito a três metros do eixo da via conforme manda a regra; Que em relação às areias na
estradado Fomo se devem às águasdas chuvas que vêm desdequaseAguadalte e trazem
essa areia mas que vão pôr uma canada de pedra para contomarem a situação; Que vão
tomar em atençãoo assuntodo passeiono lugar da Vila.
Foi concedidaa palawa ao público presente,pedindoa palavrao senhorJaimeCristo que
sugeriu um melhoramentono chafariz de maneira as pessoasencheremos ganaÍões de água
com alguma facilidade sem terem de estar a segurarnos mesmos.
De seguidapediu a palavra o senhor Femando Veiga para chamar a atençãosobre os sinais
de trânsitoexistentesno meio dos passeiosvisto que tomam estesaindamais estreitose que
existemoutrostipos de sinalização;A estradajunto à empresa"Guialmi" tem lombase que
gostavaque lhe explicassema razão da existência das mesmas;Não quis deixar de informar
que os Censos colreram bastante bem mas que foi pena não terem dispensado a
coordenadorapara auxílio; Manifestouaindaque viu aqui hoje espelhadonestaassembleia
a Assembleiada República.Na sua opiniãoviu tendênciapara usaÍemo poder sem
pensaremque existem outras pessoascom outra opinião e que deviam ter tido mais

respeito.
o Presidentedo Executivousouda palawadizendoque a freguesiaé de todose cadaum
tem a suaforma de expor e tÍatar dos assuntosmasque tentamtrabalharparaa freguesia
----------------comtransparência.
que
queentrouna Ordemdo Dia informando
da Assembleia
Tomoua palawao Presidente
mais um ponto (ponto três), na Ordem de Trabalhos
o Executivopediu para acrescentar
sobrea alteraçãoà Toponímica"estandotodosde acordo.----------Continuandono uso da palavrao Presidenteda AssembleiapassoupaÍa o PontonoUm e
efectuoua leiturado Edital do Relatóriodo Direito de Oposição.
dizendoqueachavaquedevia
tomoua palavrao seúor JoséAntónioClemente
De seguida
e teremo cuidadode lhesenviaremo
da Assembleia
havermaisrespeitopeloselementos
Edital por email.

que os Editais devemser somentelidos por ele nas
esclareceu
da Assembleia
O Presidente
e depoisafixados.
Assembleias

ao Pontono2: Discussãoe votaçãoda Contade Gerênciado ano 2010' -----------Passou-se
Aberta a discussão foi dada a palavra ao Presidente do Executivo que delegou ao senhor
Flávio Santostodosos esclarecimentos.
Tomou entiío a palavra o senhor Flávio que passou a informar os valores da conta de
Saldoda Gerência
Gerênciado ano de 2010,ondeconstao seguinte:Recebimentos,

de Tesouraria
Operações
Anterior€515,04;ReceitasCorrentese de Capital€187.226,53;
6
€3.655,1
Ê191.396,7
9, totalizando
de Tesouraria
Pagamentos:
DespesasCorrentese de Capital €159.753,03;Operações
€191.396,76.------------'
€28.316,01,
totalizando
€3.327,72;
Saldoparaa Gerência
Seguinte
n's 5 e 6,
sobreos quadrosdemonstrativos
De seguidateceualgumasconsiderações
justificou o grau de ExecuçãoOrçamentale explanoutodasas rubricasde Receitae
e a quesereferiam.
osvaloresquenelasconstavam
Despesa,
informando
sãoparaos estudantes
o senhorFlávio seos emblemas
O senhorJoséAntónioquestionou
unlvefsltanos ou qual a suautilização.Perguntouaindaseos ananjosparafuneraissãopara
qualquerpessoa.

ligadas
queos arranjossãoparafamiliarespróximosdepessoas
O senhorFlávio esclareceu
para
univenitiírios,
que
estudantes
são
dar
aos
os emblemas
à Assembleiae à Juntae
normalmente um a cadaum.
Terminadaa discussãoo Presidenteda Assembleiapropôsa votação,tendo sido aprovado
---------com seisvotos a favor e três abstenções.
De seguidapassou-separa o Ponto n" 3: Alteraçãoà Toponímicae analisou-sea proposta
do executivode atribuir o nome de Rua Fonteda Póvoaà rua que inicia na Rua dasFlores,
passapela casada senhoraMarisa Alves e termina nasterrasagrícolas.E ainda o nome de
TravessaFonte da Póvoa,tendo início na Rua Fonte da Póvoa,passapela casada senhora

MarisaAlves e terminanasterrasasrícolas.
Postoa votaçãofoi aprovadopor unanimidade.

Nada mais havendo a trataÍ, foi esta acta aprovadaem minuta por unanimidade.------deu por encenadaa Sessão.

