ACTA DA QUARTASESSAOORDINARIA
DA ASSEMBLEIADE FREGUESIADE AGUADADE
CIMA,REALIZADAEM VINTEE OITO DE
DEZEMBRODE DOISMIL E ONZE
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembrode dois mil e onze,pelasvinte e uma horas.
realizou-sea quarta SessãoOrdináriada Assembleiade Freguesia,na sua sedesita no
edifício da Juntade Freguesia,
na Praçade SantaEulália em Aguadade cima" presidida
pelo SenhorPresidente
da Assembleia
AlexandreJoseGomesda Costa,estandopresentes
a
primeira secretáriaMaria Orlanda Pinto Duarte Almeida, segundosecretárioRamircr
ManuelGomesAbrantese os vogaisJorgeMiguel de OliveiraAbrantes,CátiaSoraiaPaulo
de Oliveira,JoséAntónio GomesClemente,lrene Joséde Almeida Henriques.Maria da
Graçade Oliveira AlmeidaMartinse RicardoJoséde AlmeidaAmaral.O órgãoexecutivcr
fez-serepresentarpeloselementos,presidenteHeitor PereiraAbrantesGarruço,secretário
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25ACTAS
Flávio de .fesuse Santose tesoureiraPaulaAlexandrada CostaFisueira.A reuniãotevea
sesuinteOrdemde Trabalhos:
---------I (um) * Discussão
e votaçãoda alteração
à Toponímica;
2 (dois)- Revisãoda'fabelaGeralde Taxas:
3 (três) - f)iscussãoe votaçãodo Plano e Orçamentoparao ano 2012. ---------Aberta a sessãopelo Sr. Presidenteda Assembleia,informou que em representaçãodesta
Assembleia estevepresenteno dia oito de Outubro no IV Encontro dos Grupos de C'antares
Tradicionais da ACRHF; a oito de Dezembro no22o Aniversárioda ACREF: a dezassete
de
Dezembrona Ceia de Natal da L,AAC.
Recebeu ainda convites para a Tradicional Matança do Porco da Associação(-ultural e
Recreativa de São Martinhcl a dezasseisde Outubro e para a comemoraçãodos trezentos
anos da lgreja Paroquialde SantaEulália a nove de Dezembro.---------InÍ-ormou ainda que esteve presente,juntamente com o Presidentedo F.xecutivo.ÍlrÌma
Sessãode esclarecimentosobre a Reforma Administrativa do Território. tendo efbctuado
alguns esclarecimentossobre a nova lei de agregaçãode freguesias.quais as vaÍìtagense
inconvenientes da mesma e que este e um assunto que todos devemos ponderar pt'ris
podemos a curto prazo ser chamadosa dar a nossaopinião. ---------De seguicladeu a palavraà primeira secretáriaparaa leitura da acta da Assemtrleiaarrterior
que de seguidaltri assinadaem virtude de já ter sidoaprovadaem minuta.
O Senhor Presidenteda Assembleia deu a palavra ao Presidentedo Executivo. tencloeste.
efectuadoo resumodas actividadesda Juntade Fresuesia.
desenvolvidas
entreassemtrleias
--:----------como se segue:
LIMPEZA Il SOl.( IURIDADIT: Tratamentocom herbicidade todos os arruamcntosda
freguesia: I-impeza com a destroçadorada Câmara das bermas e taludes do Casarão.
Variante. Rua do.f uncal e Rua das Vinhas;'Limpezadeárvorese arbustoscaídossobrea via
nas Ruas do Vale do (ìrou, Vila. Engenhoe Almas da Areosa;Limpeza dazona errvolvente
ao campo de t-utebole pavilhão; Limpeza de aquedutos,sarjetase pontos mais críticos de
escoamento: l,impeza de valetas em Bustelo, S. Martinho. Forcada, Cladaval.Alrnas da
Areosa e Mata: l,impeza das valas em frente à CasaMortuária e do Sabugueiroaté à ponte
daVila.
PARQUF.S E JAIìDINS: l-impeza da rampa do Parquedo Sabugueiro;lnício cla plantação
da rampa do Sabugueiro:Clortede relva e manutençãodos jardins da Íieguesia: [,impeza e
manuten.çãodos parquesda fÌeguesia.-------CEMITERIOS: Pintura do Cemitério de S. Martinho (falta parede exterior noÍ1s por
excessode humidade):Arrancar tocos, limpar o terrenoe prepararos taludes no Cemitéricr
de S. Martinho e início da plantaçãode vegetação;Limpeza e manutençãodos cemitérios.
ARRUAMEN'I-OS: Recarga dos arruamentos de Bustelo à Póvoa de Baixo e na Rua
Principal da Póvoa pela CâmaraMunicipal; Alargamentoda Rua da Vila corn a dernolição
da adega do Raul Marques com a colaboraçãoda Câmara; Reparadosdois acluedutosna
Rua do Valc- Mum com a colaboraçãoda Câmara;Tapar buracosnas ruas ern tout venant.
Tapar buracosnas ruas asfaltadas.
CASA MOR'ftjÁRIA: I-igaçãoà redede águapública.
Colocação de placar para afixar publicidadeem Bustelo
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De seguida.1oi estaAssembleiainfbrmadapelo secretárioFlávio Santosque o saldodo dia
anteriorera de €18"839,55.correspondendo
o valor de €391,61 ao existenteem CloÍie.a
€18.087.74refbrentea CCA c €1360.20
a CGD.
O Presidenteda Assembleia deu a palavra à Assembleia tendo a Sra. Irene lìerrriques
questionadoo executivo sobre qual arazão por que não há água na CasaMortuária. --------O Sr. Flávio Santos informou que a Casa Mortuária tem uma torneira de segurançapara
evitar inundaçõese que a senhorada limpezatem a chave mas que podem.se necessário.
dar outraà ('omissàoFabriqucira.----------De seguida tontoLra palavra o Sr. José António Clemente chamando a atenção para os
fontenáriosde S. Martinho que não têm torneira e que a fonte existentena Praçanão tem
água.------O presidentedo executivo inÍbrmou que recolheramáguaspara análise,.látêm os resultados
e que vão colocar a indicaçãonas respectivasfontes.
Retomando a palavra o Sr" José António Clemente chamou também a atenção piìra a
existência de um mapa onde a fieguesia Íìcava prejudicada visto que parte da zona clo
Parque Industrial não pertencia a Aguada de Cima estando a mesma inclr-rícla
noutra
lreguesia.
O Sr. Flár,ioSantosinÍbrmou que essasituaçãoé verdadee que o erro-láexistehá nraisdc
trinta anos,sequndoos mapas da época,mas a situaçãoencontra-seacauteladaLlmavcÌzque
os serviços da Câmara MLrnicipal ftzeram um levantamentopor GPS há cerca de seis ttu
sete anos e alem disso há o reconhecimentodos marcos e malhões,por parte das pessoase
das freguesiasna Volta ao Termo. Já foi pedidaa correcçãoà CâmaraMunicipal.
Não havendomais qLralquerquestãoou obseryação
da parle dos elementosda Assernbleia.
t'oi dadaa oportunidadeao público e ninguémse manifestou.--------De -ssgtìida
o Presidente
da Assembleiaentrouna Ordem de'l'rabalhos:----------- Discussãoe votaçãoda alteraçãoà Toponímica.---------Foi analisada a proposta do executivo do ponto No Um de aprovar novos Lopónimose
a n u l a ro t t t r o sc ( ì m ( ìs e s e g u e :

A G L I A D AD E ( ' I M A
TRAVESSADfi'SAN'lA EtJl"ALIA- Prolongar
atéà Ruada lgreja- Alterar
'IANOCA RUA QLJINI-ADA
lniciana Ruada Mataterrenodo Sr. Lúcioe terminrna
Rua Vale do Forno

AGUADAI,TE -----.-TRAVESSAVAI-FJDO C]A[]RI]-O- Inicia na Rua Vale do Cabrito e termina na Rua da
Lavoura
R U A D A M t I R M t J I N H A- I n i c i an a R u ad e Aguadalte,
passapelaquintado Sr. Manuel
---Augustoe terminana RuaValeda Forcada

c AB E Ç OD A t(ìR t-..tA
TRAVESSAANTONINOBA'fISTA- Iniciana RuaAntoninoBatista
e terminana Rua
Q u i n t ad a Â l e u r r a

CADAVAL

'fRAVESSA

DA PON-|E lniciana Ruada Pontee seguepelasterras
---T-CARVAT,HIT'OS
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T R A V E S S AV A I , L lD A E I R A - Inicia na Rua Vale da Eira e terminana casado Sr. Vital
ENCENHO
RUA QUINTA D() t OJA - lniciana Rua do Ensenho.cruzamentodo Seixo e termÍna no
cruzamentoda (lanada

FORCADA
TRAVESSA SÃO IOME - Inicia na Rua São Tomé. passapelo lado poenteda capelae
terminana Rua Pisãoda Forca<la

INSUAS
da lnsua
RLJAVALE DA INSLiA- Iniciana RuaValedaAlagoae terminanaTravessa
..----..--POVOADE SÃO DOMINGOS
passapelaf'ontee tcrmina
RUA FONT|,SÃO DOMINGOS- Iniciana RuaSãoDomingos.
n o sP i n h a i s
POVOA DO VAT-F,
DO TRIGO
RIJA DAS IIOIìT'AS Inioiana Ruada Escola,na Povoado Vale do Trigo e terminana
Ruado Moitalna Povoade Baixojunto ao Cruzeiro
RtJA MINA DA POVOA - Iniciana Ruada Escolae terminana RuaPrincipal,'tn fiente
ao Cruzeiro

sAo MARI'lNH( ) ---------------R I J A D O R E G t l l N H O- ì n i g i an aRuado Madeiro.casado Sr.JoãoClemente
e tcrminana
casado Sr. lsaac

TRAVESSA D0 RF"CìUINHO Iniciana Rua do Madeiroe terminana tìtura Rua clo
Reguinhoatrásda casado Sr. Paulo- Alterar
TRAVESSADi\ C'APUI-A-- Iniciano Largoda Capela
e terminana Ruado Lugar
vALlj DO t-()Uo
RUA VALE D^S MOCIAS-- Iniciana Rua Vale do Lobo. junto à Quinta do Sr. .losó
Cloelhoe seguepara os pinhais
RUA DA SF.RNADA - Inicia na Rua Vale do Grou e terminana J-ravessa
dasAcácias

V A I - EG R A \ t ) F .
RUA QUINI-A i)O VALE - Inicia na Rua da EstradaVelha e terminano l.argoclalìainha
Santa..iuntoao l.avadouro:

VALE DO CROLI
RUA VAI-FlDOS POÇOS- Iniciana RuaAlto Valedo Grou.Junto à emprcsa[].F".F.
c vai
para os pinhais

----------CAMINLIOSA(JRIC'OLAS
E ITI-ORESTAIS
RUA BARRF.IRODIr AGUADALTE - lnicia na Rua das Eiras passapelo l'Jarreiro
c
terminana estrada
que liga Busteloa Boialvo
RUA DAS ALMINHAS - lniciana RuaValedo Cabritoe seguepelospinhaisatéao limite
----------da Freguesia
RUA LADEIRA DF:BUSTEI,O- Iniciana RuaSantaLuzia"na escolae terminano limite
da freguesia
em Boialvo----------RUA VALir DAS IìORTAS- Iniciana RuaPrincipalna Povoado Valedo 1'rigoc-tcrmina
no entroncamento
parao Cadaval

,:ì
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RUA IRMÃOS IJNIDOS - Inicia no entroncamentodo Cadaval e termina no limite de
freguesiaem Boialvo. próxirno da oficina do Sr. Correia
RUA VALE D() ES'flMA - lnicia no cruzamentoda Canadae termina na vinha clo Sr.
Jessé.lutura Rua tlo Vidoeiro
RLJADO VIDOEIRO - Inicia na Rua do Madeiroe terminana futura Rua Vale do trstima
RIJA PORT'F.LA DO SOL - Inicia na Rua do Casarãoe termina no entroncamentopartr
Alvarim
RUA FONTL. DADII - Inicia no limite da fieguesiaem Alvarim e tennina na Rua clcr
Casarão,ÍüturaRua ( ova tla Areia
RUA COVA DA AREIA
lnicia no entroncamentode Alvarim c tennina rìo
entroncamento
[)ovoa
da
dc Baito
RUA VALE DA POVOA - ìnicia no entroncamento
da Povoa de Baixo e termina na Rua
d a sF l o r e s n
. a P o v o ad o V a l c d r t 1 - 1 1 n o
Foi proposta a anulação dos seguintes topónimos devido a sua conÍìguração não ser
consistentecom os arruamentoscontíguose com os endereços.iáentregues:-----,---I-ARGO VAl.tl D0 CARRO. no CabeçoGrande
I-ARCOI)A ('APlll .\. no ('adaval
I.ARGO DA IìONl'l-.. na Povoa do Vale do Trigo
I A R C O D A I ' R A ( ' A . c r n S à oM a r r i n h o
L A R C O l ) F B l S ' ll . l ( ) . e m B u s r e l o
Tomou da palavrao Sr. José António ClementemaniÍèstandoa opinião de que não der,ia
ser posto o nome de pessoasou seja personalizar,
ao mencionaros nomesdo início e {im
das ruas. Expôs ainda que a Rua do Reguinho e Travessado Reguinho estão trocaclase
'l'ravessa
aindaque a
Vale da frira não é nenhuma'fravessa.
O Sr. Flávio Santos inf'ormou que o nomc de pessoasestão no documento para nrelhor
identificação mas quc na toponímica só vai estar o nome das ruas. T'odasas ruas tôm ,le
eslar identifìcadase que tiveram também o cuidadode perguntaràs pessoaspara marìterem
os nomesque"iáexistiarn.
De seguidaÍòi posto a votaçãotendo sido aprovadopor maioria com uma abstenção.
O Presidentecla Assembleia passou para o ponto No Dois: Revisão da l'abela (ìeral de
'ì-aras.
0 Sr. Flávio Santos esclareceuque a única alteraçãoefectuadaÍbi no preço tlas taxas de
ocupaçãodas berrracas
nas Íbiras
Posto a votaçãol'oi aprovado por unanimidade.
De seguida passou-separa o pclnto No Três: Discussãoe votação do Plano e Orçamentcr
para o ano dois nril c ,-loze.
Tomou da palavra o Presidentedo Executivo que traçou o plano salientandoa elaboração
de um orçamentocom uma reduçãosigniÍìcativada despesacorrente.
Nas despesasde investimento preveem a construçãode muros de suporte dc terras e
alargamentoc1ar,'i:tna Rua do Vale do Lobo (frente ao Mulato), a construçãode passeios.
intervir no moinho do Ljlisses.construir novas sepulturas.pintar e calcetaro cemitério de
Aguada e remodelaro posto médico, se necessário.
A nível de parquese.fardins esperam
Íazer o tratamento de parte da rampa do Sabugueiro. Esperam tambem intcrvir nos
caminhos agrícolase Ílorestais
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Mediantea disponibilidadeda Câmarapara celebrarprotocolosassimconseguirãourl
----------maiorou menorvalor de investimento
e graude execução.
Paraesteanoo executivocontacom um membroa meiotempo,nestecasoo Sr. Flávio.
Informouaindaqueiá foi aprovadoo projectoda zonaenvolventeda CasaMortuáriae que
estejuntamentecom o Pólo [:ducativoe a repavimentação
da Rua dasAlmas são as três
grandesobrasque a CâmaraMunicipalse propõea realizarno próximoano de dois rnil e
doze.------Tomou da palavrao Sr. JoseAntónio Clementealertandoparaa forma como abremas
campasparaquenão tenhamde andaremcom alterações
na horadosÍünerais.
O Sr. Flávio Santoscsclareceu
que as sepulturas
de
recentemente
fuitas,foramconstruíclas
formaa evitarenrtodosessesproblemas.
O Sr. Ramiro Abrantes pediu alguns esclarecimentos
sobre as seguintesvcrbas do
- f'essoal.-----orçamento:
Renclimentcl
de prclpriedade;
Transferência
de Capital:Despesas
O Sr. Irlávio Santosesclareceuque o Rendimentode propriedaderefere-sea rendas
atrasadasque f-oram repostas"Transferênciade Capital refere-seà diminuição clas
transferências
da Câmara.Despesa
com Pessoal
é inferiorvistoquevãoreduzira equipac o
membrodo cxc'crrtiv()
quc passta meiotcmpo.
Tomou da palavraa Sra. Irenerefèrindo-se
à verba:Educação- Atribuiçãodc Prónrioao
melhoraluno,e questionouse estaé paracontinuartendoo Sr. lilávio respondidoclr.rc
viìo
---------tentarnãoalteraretn.
De seguidausouda palavrao Sr. JoséAntónioClementeparainf'ormarque tem de v'otar
contrao GrandesOnçõesdo Planoe Orçamento
porqueeracontraa entradado membrodo
executivoa tempointeiroou a meiotempo.
O Presidenlecla Assembleiavoltou a informarque não era precisoa votaçãoem p{)nt()
isoladoparaa passagem
de um elementoa tempointeiro.
'Iomou
da palavrao Presidentedo Executivojustificandoque pensaestater sido uma
decisãopositivavisto ser necessário
do pessoalc dos
uma pessoaparaacompanhamento
trabalhos.Deu o exemploda clbrada Forcadaem quea CâmaraMunicipalavaliouem cerca
de vintee oito mil eurose que tìcouem poucomaisde metadevistoquefoi realizada
pela
-------equipade trabalhosque a Juntatinha.Portantopensaquefoi umamais-valia"
f'.mrelaçãoa esteano como nãotem a receitaprevista,visto que a Clâmara
nãovai pagar(ì
vafor quetinha sido atribuídoparaacomprada carrinha.seismil euros.e de ter anulaclo
um
Protocolono valor de vinte mil euros,nãopodemmanterum elementoa tempointciro.
Usouda palavrao Presidente
da Assembleia
e questionou
o executivosobreas verbas:Ilens
-, PostoMédico.
de Investimento
O Sr. F'lávioSantclsinÍ-ormouque abriramestarubrica paraque casoo Ministérionão
executeas obrasde remodelação
paradar
do PostoMédico,poderemintervir.se necessário
------corpoà Unidadede Saúrde
Familiarquesepretende
criar.
InÍormou ainda que em relaçãoao Moinho do Ulissesa intervenção
a executarseráde
fundo,não sendopossível.pelomenosa colocação
do telhado.
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De seguidat-oipostoa votaçãoo pontoNo Três.tendosido aprovadopor maioriatenilo-se
registadoum voto contrae umaabstenção.
O Sr. José António Clementedeclarouque votava contra pelas mesmasrazõesda
assembleia
queaprovouo orçamentoanterior
Postaa votaçãottri estaactaaprovadaem minutapor unanimidade.
Tomou da palavrao Presidente
da Assembleiae desejoua todosos presentes
que o ar.ìo
2012sejamelhordo queo queseanuncia.
De seguidae no uso da palavrao Presidente
do Executivodesejouum bom ano 2012com
paz.saúdee compreensão.
Sabendodasdificuldades
existentes
e que vai havercortes.vão
fazeros possíveis
paraexecutarem
os objectivosprevistos.
O Sr.JoséAntónioClementedesejou
tambémvotosde um bomanoassimcorììoao público
presente.
Do público interveioo Sr. José Batistapedindodesculpapor não estarpresentcnas
assemb
leiasanteriores
O Sr. FernandoVeigadeclarouque tem fèito o seupapelem esmrpresente
nasassembleias
mas pensaque ilevia haver um maior esforçopara persuadiremas pessoasa estarem
presentes.
O Sr. JaimeCristodisseque as pessoas
não vêm às assembleias
masvêm à .lunrasenrprc
quenecessitam
dc resolveralgumproblema.
Nadamaishavendoa tratar"o Sr. Presidente
*--**
da Assembleia
deirpor encerrada
a sessào.
t--,.
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