ACTADA QUARTASESSÃOORDINÁRA
DEAGUADADE
DE FREGUESIA
DAASSEMBLEIA
EMVINTEE NOVEDE
CIMA,REALIZADA
DEZEMBRODE DOISMIL E DEZ
horas,
de doismil e dez,pelasdezanove
Aos vintee novediasdo mêsde Dezembro
no
sita_
sede
na sua
de Freguesia,
a quartasessãoordináriada Assembleia
realizou-se
na Praçade SantaEuláliaemAguadade Cima,presidida
edificioda Juntade Freguesia,
a
presentes
estando
daCosta,
JoséGomes
Alexandre
daAssembleia
peloSeúorPresidente
primeira secreúria Maria orlanda Pinto Duarte Almeida, segundo secretiírio .Ramiro
Manuel GomesAbrantese os vogaisJorgeMiguel de oliveira Abrantes'cátia SoraiaPaulo
de Oliveira. José António Gomós Clemente,Irene José de Almeida Henriques,Maria da
Graçade oliveira Almeida Martins e RicardoJoséde Almeida Amaral. o órgãoexecutivo

ACTAS
AbrantesGamrço'secretário
fez-serepresentarpeloselementos,presidenteHeito' Pgte^itu
Figueira'A reuniãotevea
Flávio de Jesuse Santose tesoureiràPaulaAlexandrada Costa
seguinteordemdetrabalhos:
I ium) - Discussãoe votaçãodaalteraçãoà Toponímica;
à freguesia;-----'
i ìããitl - oit"utsão e votaçãodadoaçâodosmoinhosdo Sr' Ulisses ---------------------de 201l '
parao ano
ã Ìt CrÍ- Oit"utsão e votaçãodo Planoe Orçamento

Ìì-^^:,r--+ô ã.
Áccarnhleiq entrou-se
enfÍÕu-se *
no OefíodO antes da
da Assembleia
eò"rtr u sessãopelo senhorPresidente
ftí:1".:ll1:
no 3oEncontro
presente

informadoque foi convidadolara estar
óJ"t J" Oi", t*do
da
"rt"
nojantardeaniversário
de Corosda ACREF;no;unt-ãu i""iao a" FutebotdaLAAC;
-------------'
ACREF e no jantar de Natal da LAAC'
-'*
Acta
ó" róia" aËt a palavra à primeira secreüáriapara a leitura da
9:1i::ÏO"t
-----:sidoaprovadapor unanimidade.

.
quJãpoi, a" lida foi propoìtaà votaçãotendo
osenhorPresidentedaAssembleiapassouapalavraaoPresidentedoExecutivo,tendo
entre
o resumo das actividadesda-Junta de Freguesia'desenvolvidas
"fa"tuudo
"rt"como se segue:
assembleias
financeiro.da câmara;
Foram concluída, u, obrus nos balneários do Armazém com apoio

de vedaçãoe
Foramconcluídasas obrasde alargamentodo pontão,incluindoa constfução
paraos contentores'
ã" u- p"qrr"no passeiono Fomo; Foi tambémconstruídauma caixa
lugardo Fomo.
referido
a Íepresae repostaa águanoslavadourostaÍnbémno
reconstruíaa
Monte Verde'
ii.p""u de vaietas,saÍjetase iquedutos na Forcada'Fomo' Engenho'
pousadouros,
S.Martinho,
Ínsuas,Carvalhitos,
úi.uiuiu, povoado TesoiAhas daAreosa,
com.
So;lheira. Outeiroe Cadaval.Foramaindalimpasasvaletasde Alvarim ao Casarão
a colaboraçãoda Câmara.

.\-

----------e limpeza''---'--"--------Parquesejardins: Foi executadaa manutenção
S'
Amramentos:Alargamentoe correcçãodo traçadoda Rua do Chão do Pereiroem
João
Sr.
do
o .luipu.ento da câmara, (aqui tivemos a colaboração
Martiúo
"o.
clementee Antónioiigueira); camadade tout venantna RuadasBouçase construçãode
Íede de aquedutosna Rua da canada com a colaboraçãoda câmara; Reconstruçãode
da freguesiacomtout venant.
aqueduton.asÍnsuas;Taparburacosnosdiversosamramentos
Plantaçãode cinco oliveirasno cemiteriode S.
Clmitérios: Limpezae manutenção;
Martinho.
Destroçadora:Foramlimpas as bermase taludesnas ruas que ligam Busteloà Pov-oade
Baixo, do cabeço aos Pousadouros,da estradade Boialvo ao cadaval, do cadaval à Povoa
de S. Domingose partedo Largo da Cabine.

Fizemosa DecoraçãodeNatal.
lnioiámosa substituiçâodo tubo de águadaMiragaiaaochafarizondejá metemosduzentos
metrospor dentrodo existente.Os trabalhosestiveraminterrompidosalgumtempo,pelo
factoda Câmaranoster disponibilizadoumamáquinaretro queserviuparaexecutaroutros
trabalhose que tivemos di aproveitar,assim como pelo gozo do resto das ferias dos
funcionrá.rios.
Redeelécfiica:Finalmentea EDP atendeuaosnossospedidose esüía reformularas redes
em cobre para cabo e substituir as lâmpadasobsoletas,estandoneste momento em
õbrasnosCarvalhitos,CabeçoGrande,Forcada,Aguadalte,Bustelo,Cadavale
andamento

Povoa de S. Domingos. Seguidamente,esperamosque também sejam contempladosos
lugaresdo Ganido, Almas da Areosae S. Martinho.

FlávioSantos,queo saldodo dia
informadapelosecretário
foi estaAssembleia
Dè seguida,
o valor de €306,07ao existenteem Cofre,a
anteriorera de €1.189,47,conespondendo
a CCAM e €279,69a CGD.
€603,71referente
Tomoua palavrao Sr. JoséAntónioClementedizendoquetinha sidoabordadopor uma
pessoa(a qualnãoquisidentificar),dizendoqueno dia dosFinados,namissano cemitério
deAguadade Cima"o padrePauloGandarinhoreferiu-seao cemitériode S. Martinhocomo
onde
sendõcemitériodos carvalhitos,ficandoa dúvidaque gostavafosseesclarecida,
já
sea S.Martinho,masqueo assunto está
essecemitérioseaosCarvalhitos
afinalpertence
ultrapassadovisto que o senhorPresidenteda Junta acaboude referir a plantaçãodas
oliveirasno dito cemitério.mencionando"de S. Martinho"
Referiu ainda a necessidadeda pavimentação da rua de acessoao Parquejunto ao Talho
Reinaldo e da Variante do Vale Grande.
um Bom Ano 201l ' -----------Aproveitou aindaparadesejarao executivoe aosaguadenses
Tômou a palavra ã Presidente do Executivo respondendoque reconhecea necessidadeda
pavimentação dessas ruas, assim como de outras e que vai continuar a insistir com a

CâmaraMunicipal.

Foi concedidaá palavraao público presente,pedindoa palavrao senhorJaimeCristo para

existeou não.
questionar
seo lugardeCarvalhitos

Á tesoureirapauú Figueira usou da palavra dizendo que sempreconheceuo lugar dos
Carvalhitose queexistemplacasindicativascom essenome.
0 senhorJoséAntónio Clementevoltou a intervir para dizer que no seu entendero lugar
dos Carvalhitospertenciaa S. Martinhoe que os moradoresdesselugar referem na sua

- S. Martinho- AguadadeCimamasqueo queestavaem causa
moradacomoCarvalhitos
é queo Cemitérioé deS. Martinhoe nãodosCarvalhitos.
peàiu a palavrao secreuírio
Flávio Santose disseque o lugardos Carvalhitosconstada
militar,queserecordadesselugardesdemiúdodo tempode escolaquando_da
cartograira
purru!". a pé para o S. Geraldo,que namoroue casounos Carvalhitos,que a sua filha
maisvelhanasceunoscarvalhitose queherdoupartedeumacasanesselugar,masquenão
sabeondecomeçae terminaos Carvalhitos.
De seguida,o Presidenteda AssembleiaAlexandreCostaentrouna ordem do dia e
analisú-se a propostado executivodo ponto No Um, de atribuir o nomede Travessado
Espírito Santoà artériaque inicia na Rua do Espírito Santoe terminanasterrasagrícolas
conformeolantado local.
Postaa votaçãofoi aprovadopor unanimidade.

dosmoinhosdo
da doação
e votação
passou-se
ao pontoNoDois,discussão
De seguida
à freguesia.
Ulisses
senhor
posto o assuntoà discussãointerveio o senhor José António paÍa questionaÍ se os moinhos
são para repaÍar e abrir ao público, ao que o senhor Presidentedo Executivo respondeuque
stm.
De seguida foi posto o assuntoa votâção tendo sido aprovadopor unanimidade'

ACTAS
Passou-se
aoterceiroe último ponto:Discussãoe votaçãodo Planoe Orçamentoparao ano
201l. ------------AbeÍta a discussão,foi dadaa palavraao Presidentedo Executivoque passoua expor as
gÍandeslinhasorientadorasdo documentono valor de duzentose vinte seismil, oitocentos
e quaÍentaeuros,quesão:
Construçãode passeios;melhoramentode caminhosagrícolase florestais; pintura e
-----------calc€tamento
decemitérios;
aquisição
deumacaninhade3500Kgscombáscula.
Os passeiosque pretendemfazer são a ligaçãoda Miragaia à Forcada;Com o material
saídodos taludeslateraisda Forcada,cercade 2500m3e mais algumapedrada Redonda
irão requalificar caminhosagrícolase florestais; Irão taÌnbém pintar os Cemitériose
executaro calcetamentode passeios.

Vão adquirir uma caninha de caixa abertacom báscula"visto ser ilegal o transportede
pessoâsnostractoresejá teremsidochamadosà atençãopelapolícia.
Paraexecutartodosestestrabalhos.
irão admitirmaisum POCem Fevereiroe doisPOC's
Carenciados
emAbril.
O maior volume de trabalhoseráentreAbril e Setembro,alturaem queirão ter umaequipa
de sete oessoas.diminuindoparacinco no final de Setembrocom o fim dos contÍatosdos
actuaisPOC's.
Pretendem executar todos os trabalhos de limpezq manutençãoe obras da freguesia com
estasequipase por administraçãodirecta. ----Neste momento têm duas equipas no teneno e a partir de Abril passarãoa ser três, que têm
de ser diariamente coordenadase acompanhadasde perto, de forma a rentabilizar o seu
trabalho. Para que as equipas funcionem em pleno é necessiírioorganizar a disponibilização
dos materiais e equipamentos.
No atendimentoao freguês, pretendemdar uma Íespostamais célere quer seja na assinatura
de um atestado,quer na deslocaçãopara avaliação de um problema.
Para alcançareme fazerem cumprir estes objectivos, um elemento do Executivo passaráa
trabalhar na Junta a tempo inteiro, nestecaso sen4o secreüírioSr. Flávio Santos,------------De seguida delegou no Sr. Flávio Santos todos os esclarecimentosrelativos às verbas

inscritasnosdocumentose outrosaspectostécnicos.
sobreo aumentoda
Tomou a palavrao senhorRamiro Abrantese pediu esclarecimentos
ReceitadasTransferências
Correntes,a diminuiçãoda Receitade Capitale sobreo aumento
comPessoal
de2010para201l.
daDespesa
que o aumentodas Transferências
Usou da palawa o senhorFlávio Santosrespondendo
Correntesreferem-seà comparticipaçãoda câmaraem 1/3 na compra da carrinha;no
aumentoda transferênciacorrenteda câmaraem cinco mil euros referenteà falta do
a transferirpelo Centrode
Aristides e 80% do vencimentodos POC's Carenciados
da Câmara
Emprego.As diminuiçõesdasReceitasde Capitalreferem-seàs transferências
emprotocolos.
do elementodo executivopara
O aumentoda Despesacom Pessoalrefere-seà passagem
-----tempointeiroe aosaláriodosPOC'snormaise carenciados.
Usandoda palavrao Sr. JoséAntónio Clemente,manifestouquenãoestavapreparadopara
do elementodo Executivoa tempointeiro umavez que
debateresteassuntodapassâgem

foi apanhadode surpresae que pretendeintervir sobreesteassuntona próxima Sessãode

Assembleia.
Usou da palawa o Presidentedo Executivo dizendo que esta é uma situaçãopara o ano
201I e que ter setepessoasa trabalharno exteriornão é o mesmoque ter só duaspessoas,
sendonecessiírioter alguém para organizar e coordenaros trabalhos,
Pediu a palavra o Sr. Ramiro para informar que a piscina da Laac se encontra em situação
ilegal.

De seguidapediu a palawa o senhorRicardo Amaral questionandose a Juntajá teve
alguéma trabalharnestascondiçõese que no seu entender,a convocatóriadevia ter um
pontoespecífico
parafalardapassagem
do Sr.FlávioSantosa tempointeiro,e emrelaçãoà
piscinadissequeestanãoteme nemnuncatevecondições.
Tomou a palavrao senhorPresidente
da Assembleiapara informarque já esteveno
executivoe que reconheceque a Juntade Freguesianecessitade alguéma tempo inteiro
porquecom o pessoalque tem pode assimefectuartrabalhossem subempreitaras obras,
necessitando
paraisso de alguémresponsável
paracoordenare organizartanto os serviços
como o pessoal.Quantoa estarna convocatóriapodia na verdadeestar,mas que se tinha
jurídicosque lhe transmitiramque deveriaconstara
informadojunto dos consultores
intençãono Planoe Orçamentoe esteestaÍdotadocom as verbasnecessiárias,
è a partir do
documentoaprovado,o executivopode assumira passagemde um elementoa tempo
inteiro.
Usou da palavra a Sra. Irene Henriquespara informar que não punha em causa a
necessidade
de umapessoaa tempointeiro mÍrsque vai votar contraporqueachaquenão
------respeitaram
oselementos
daoposição.
Seguiu-seno uso da palavrao senhorRicardoAmaral, que disse não questionara
necessidade
e beneficiosquepodetrazerumapessoa
a tempointeiromassim a formacomo
foi feito.
Usou da palavra o Sr. Flávio Santospara esclarecerque em relaçãoà piscina constardo
plano de intenções,tem a ver com o programada CâmaraMunicipal que prevêuma piscina
para Aguada de Cima, mas que não sabese, se refere a esta ou a outra.
Retomou ainda a palavra o Sr. Ramiro Abrantes questionandosobre a verba para Parquese
Jardins, o que queria dizer a reconversãode sistemasde rega e o que se previa para o

Parquedo Salgueiral.
Retomoua palavrao Sr. Flávio SantosinfoÍmandoque os gastoscom parquese jardins
referem-seà plantaçãode plantase árvoresnasAlmasda Areosa,no SabugueiÍoe na rampa
do comitório;na requalificaçãodo espaçojunto ao Restaurante
Sandro,e quea reconversão
dasregasdosjardins refere-seà situaçãode ter de searranjaralternativasao usoda águada
companhiadevido ao custo que representa.A Câmarajá estría passarpara as Juntasa
factura dos abastecimentos
de águae no casodos cemitériosjá fomos notificadospara
assumiro pagamento.Informoutambémquejá foi pedidaa requaliÍìcaçãodo projectodo
CentroCívico, devido à despesade manutenção
dasfontese a Câmaratambémseprepara
-----------paraimputaros custosda eneÍgiaà Junta.
Em relaçãoao Salgueiral,a CâmaraMunicipal já mandoua arquitectaMarina fazer um
projectoparao local.-------

t2
ACTAS
Pediu a palavra o senhorJorge Abrantespara questionaro executivo sobre a rubrica
"Toponímica".
O Sr. Flávio Santosrespondeu
que a CâmaraMunicipalaprovouum modelode placas
toponímicas(placascom os nomesdasruas)paratodo o concelhoe que se comprometea
pagaxas placas,sendoos postese a suaaplicaçãoda responsabilidade
dasjuntase que
pensamaderira estepÍojecto.
Usou da palawa o Sr. JoséAntónio Clementeparaquestionara que sereferemos donativos
das empresas,ao que o Sr. Flávio respondeuexemplificando com o que acontec€ueste ano
em relação aos azulejos para as obras da Laac e para a reconstruçãode uma casapara uma
família carenciadade Asuadalte.

Tomoua palavrao Presidente
quaisas obras
da AssembleiaSr. Alexandrequestionado
previstasda Câmaraparaa freguesia.------------O Presidentedo Executivorespondeuque esüíoprevistosos arranjosexterioresà Casa
MorturiLria,
a substituiçãoda rede de águae repavimentação
da rua desdea igreja até às
Almasda Areosae o Pólo Educativo.Protocolos:
parapasseios
da Miragaiaà Forcadae
outos a negociar.E pensamtambémfazerpasseiosem S. Martinho
Usouda palavraa seúora IreneHenriquese questionouseestavaprevistofazerempasseios
e passadeiras
elevadasjunto à EscolaC+S,à qual foi respondidopelo Executivoque não
estãoprevistos nenhunshabalhosnessazona e que a CâmaraMunicipal deu parecer
negativoàspassadeiras
elevadasnaquelelocâI.
Tomou a palavra o senhor José António Clemente referindo que os Custos com Pessoal
correspondiamquasea 500/oda Receita Corrente.
O Executivo respondeuque a lei prevê que se possachegar aos 600/oe que é necessilrioter
em conta os saláriosdos POC's Carenciados.e como têm ainda bastantedinheiro para
receberda Câmara,irão transferir um saldo elevado para o próximo ano o que altera

significativamente
estapercentagem.
Terminada a discussãoo Presidenteda Assembleia propôs a votação o documento que foi
aprovadocom dois votos contÌ4 uma abstençãoe seisa favor.
Foi dada novamente a palavra ao público e retomou a palavra o senhor Jaime Cristo,
dizendo que deve haver cuidado com as cotas de soleira aquandoda repavimentaçãoda Rua
dasAlmas por haver construçõesque esüio ao nível da estrada.
Nada mais havendo a tratar, foi esta acta aprovada em minuta com duas abstençõese sete
votos a favor

O Executivodesejoua todosmuita saúdee que o próximo ano sejamelhor do que o que
estáa terminar.
O Presidente
da Assembleia
deupor encerrada
desejando
a todosos elementos
a Sessão,
destaAssembleia
e aoExecutivoum BomAno de201l. -------------

