AGTADA PRIMEIRASESSAOORDINARIA
DA ASSEMBLEIADE FREGUESIADE AGUADADE
CIMA,REALIZADAEM TRINTADE
ABRIL DE DOISMIL E DOZE
Aos trintadiasdo mêsde Abril de doismil e doze.pelasdezanove
horas.realiz,ou-se
a
primeira
Sessão
Ordinária
daAssembleia
nasuasedesitanoedifìcioda.lunta
deFreguesia,
de Freguesia,
na Praçade SantaEuláliaem Aguadade cima,presidida
pelo Senhor
Presidenteda Assembleia Alexandre José Gomes da Costa. estando presentesa primeira
secretáriaMaria Orlanda Pinto l)uarte Almeida, segundosecretárioRamiro Manuel (lomes
Abrantes e os vogais .forge Miguel de Oliveira Abrantes,Cátia Soraia Paulo de Oliveira.

JoséAntónio(ìomesClemente.
IreneJoséde AlmeidaHenriques,
Mariada (ìraçade
Oliveira Almeida Martins e Ricardo Jose de Almeida Amaral. O órgão executivo lèz-se
representarpelos elementos.presidenteHeitor PereiraAbrantesGarruço.secretárioIìlávio
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ACTAS
de Jesuse Santose tesoureira
PaulaAlexandrada CostaFisueira.A reuniãotevea seuuinte
-----------Ordemde'ï'rabalhos:
I (um) * Discussãoe votaçãoda Conta de Gerênciado ano 2011,
2 (dois) - Discussãoe votaçãoda lo RevisãoOrçamentalde 2012; -------3 (três) - Discussão e votação de dois Protocolos com a Câmara Municipal de Aguc'cla:
"Delegação de Lìompetênciaspara "Valorizaçáo Urbanística da Zona Envolventc ao
Cemitério de (ìabeço da Lama e de S. Martinho e alargamentode vias na í'reguesia""e
"Delegação de competências no âmbito do consignado na Lei no 169i99. dc 18 de
Setembro"';
4 (quatro)- Discussãoe votaçãoda delimitaçãodos lugaresda freguesia
Aberta a sessãopelo Sr. Presidenteda Assembleia,entrou-seno períodoantesda Orderndo
Dia, tendo informado que em representação
destaAssembleiafoi convidadoa parriciparrìiì
Volta ao Termo mas que por motivos familiares não pode estarpresente.---------De seguidadeu a palavra à primeira secretáriapara a leitura da acta da Assembleiaanterior
que depois foi assinadaem virtude de já ter sido aprovadaem minuta.
Usou da palavra o Presidenteda Assembleiae informou que visto não se prever uma rnaior
presença do público nas assembleias,as mesmas passarãonovamente para () horário
anterior.
De seguida o Senhor Presidenleda Assembleiaprocedeuà leitura do relatórit'rdo cstatuto
de direito de oposição.dando previo conhecimentodesterelatório à assembleia.f)e seguida
pôs o document()à discussão.
tendo o Sr. JoséAntónio Clementemanifestadoa opiniãode
que lhes fosse lacultada previamente uma cópia do documento aos elemerrtns da
Assembleia.. dc f-orma a estarem melhor inf.ormados.O Presidenteda Assembleia
concordou, refèrido que dessemodo não seria necessárioefectuara leitura do mesmo em
a s s e m b l e ieac o n o m i z a n d toe m p o .
O Senhor Presidenteda Assembleiadeu a palavra ao Presidentedo Executivo" tendo este.
eÍèctuadoo resumo das actividadesda Junta de Freguesia.desenvolvidasentre assembleias
--:----------como se segue:
LIMPEZA E SOLTJIIRIDADI:I: Limpeza de valetas nos lugares das Almas tla Areosa.
Ínsua. Póvoa do ïeso. Canavai. Miragaia, Vila e Ganido; Aplicação de herbicida em
grande parte dos arruamentosda freguesia (logo que o tempo o permita termirramosar
primeira aplicação): Limpeza com destroçador das bermas nas ruas da Variante e
--*-------Pousadouros.
PARQLJES lj .IARDINS: Poda. devastação,arranque dos cepos, mudança de rnesas.
construçãode nova drenagem.plantaçãode árvores,colocaçãode camadasde saibro (logo
que o tempo permita vamos ccllocarcamadade brita n" l); aplicar novos bancose resto da
vedaçãoda ribeira; Plantaçãode amores-perfeitose cravos túnicos na rotunda da praça de
Santa Eulália. Largos das Almas da Areosa e Vale Grande; Construçãoe aplicação cle
novos apoios e rede no campo de Ténis; Poda de árvores nos Largos das Almas. Cìarrido.
Vale Grande, S. Martinho, zona de estacionamento
da LAAC, Rua do Engenhoc antiga
escola de S. Martinhol Limpeza do parque do Salgueiral (parte); Limpeza de terreno do
Vale Grande: l-impeza das palmeirasda Escola Primária;Adubação.limpeza e conservação
dosjardins da fieguesia.-----------
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CEMITERIOS:Colocaçãode terra preta,plantaçãode malmequeres,
agapantos.
lírios e
gazaneas
na rampado Llemitérioda Lama;plantação
de malmequeres
e agapantos
na rampa
do Cemitériode S. Martinholt,impezadoscemiterios.
--------ESCOLAS:Limpeza"manutenção
-------------e reparação
da redede águase electricidade.
ESTRADAS E ('AMINHOS: Decoraçãoda rotundado Sandrocom aplicaçãode pedrae
plantaçãode gazaneas:Colocaçãode tout venant,aberturade valetase colocaçãode
aquedutos
na Ruadas Hortasna Póvoade Vale de Trigo; Alargamentoe colocação
cletout
venantna Ruado Viso na Póvoade S. Domingos;Reparação
dos caminhosde S. Martinho
ao Salgueirale do Salgueiralao Casarãoe partedo Salgueiralaos Clarvalhitos;
Reparação
de caminhosda C'anadaao Casarão(parte);Taparburacosnos arruamentos
corn rnassa
asfálticae tout venantnosdiversosarruamentos
da freguesia.
Foi vendidaem Asta Públicaa lenhaproveniente
daspodas.
'fivemos
de pararcom as plantações
na rampado Cemitérioda [,amaem virtudeda seca,
Duranteesteperíodotivemosa colaboração
da Câmarana rotundado Sandro.cedênciade
máquinase equipamentos
para a limpezade bermase taludese reparação
das estraclas
c
caminhos.
Informatambémque o SecretárioFlávio Santosencontra-se
a exercero cargoem situação
não remunerada
tal como os restantes
membrosdo executivo,auÍèrindouma compcnsação
mensalde €219.132
(dLrzentos
e dezanove
euros.oitentae doiscêntimos).
De seguida,foi estaAssembleiainformadapelosecretário
Flávio Santosqueo salcloclodia
anteriorera de €18.624,03.
correspondendo
o valor de €350,82ao existente
ern ('oÍic. a
€2.594.62
refèrente
a (lCA e €15.678.59
a CGD.
Não tendoexistidoqualquerquestãoou observação
da partedos elementos
claAssembleia.
ftri dadaa oportunidade
ao públicoe interveioo cidadãoJaimeCristoque quis claros
parabénsao Frxecutivo
pela intervenção
que têm vindo a efèctuarna podadas arvoresdo
Parquedo Sabugueìro
e perguntarpara quandoos arranjosna zona errvolvente
cla C'asa
Mortuária"tendoo Presidente
do Executivoinformadoque contamque vá a concLrrs()
arìtes
d eJ u n h o .
O SenhorPresidente
da Assembleiatransmitiuque o Executivosolicitoua altcraçâo
clo
PontoNo4 da convc'rcatória
e substituir"votaçãoe discussão"
por "apresentação".
Postoa votaçãoÍbi aprovadopor unanimìdade.
O Sr. JoséAntónioClementesolicitouo usoda palavraparadar os parabéns
ao executivo
pela limpezaeÍèctuada
nasvaletasetc.,visto quenão se limitarama fazê-losó no centro<ja
Íieguesiamastambemcm todosos lugares,ao contráriode exccutivosde outrosmandatos
cuja atitudeele semprecriticou.Em relaçãoao Parquedo Sabugueiro
o saibroquc anclama
colocar e muito barrentoe acha que derramaram
e derrubaramdemasiadoas árvoresaí
existentese que tão depressanão irá haversombrasdasárvoresplantadas.
principalmente
do ladonascente
visto que irão demorara crescer
O Sr. Flávio Santosexplicou que na verdadeo primeiro saibroera bclme o últirno era
barrentomasque só se aperceberam
depoisde espalhado.
Em relaçãoàs árvoresas mesmas
eram à basede salgueirose cstavampodres,tinham por isso de ser cortadas.Casose.ia
necessário
poderáserusadaredesombraatéasáworescrescerem.
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Mudaram tambem um freixo e podaramoutro para verem a reacção.Caso a experiênciadê
certo irão proceder à mudança de outras árvoresda mesma espécieno próximo inverno.
Tiveram também de lazer uma nova drenagem para baixar o nível Íieático para plantar
novasárvores.
Usou da palavra a Sra. Irene Henriquespara chamara atençãoao rego existenteao lado de
uma terra agrícola junto à lo.ja da cooperativapor ser muito fundo tornando-sepor isso
perigosopara quem por ali passa.
O executivodiz que r,ãoter essasituaçãoem atenção.----------Tomou da palavra o Sr. José António Clemente para fèlicitar o executivo pela atitude de
terem efectuadoum leilão para vendada lenhaprovenientedas podas.
De seguidao Presidenteda Assembleiaentrou na Ordem de Trabalhos:-----------

- Discussão
e votaçãoclaContade Gerência
do ano2011.--

J'omou da palavra o Sr. Flávio Santostendo efectuadouma descriçãopormenorizadade
todas as Receitase Despesase apresentado
a declaraçãodos compromissosplurianuais.---Como não houve pedidos de esclarecimentofoi posta a votação e aprovadapor rnaioria
com duas abstenções.
O Presidenteda Assembleiapassoupara o ponto No Dois: - Discussãoc votaçãoda l"
RevisãoOrçamentaltle 2012. ---------Usou da palavra o Sr. Flávio Santos para explicar o conteúdo da primeira Revisão
Orçamenlaldo anil em curso.
Não havendo qualquer intervenção, foi posto a votação tendo sido aprovado por
unanimidade.----------Passou-sede seguidapara o ponto No Três:- Discussãoe votaçãode dois ProtocoloscorÌl ÍÌ
CâmaraMunicipal dc Águe<la:"'Delegação
para"ValorizaçãoLJrbanística
de Competências
da Zona E,nvolventeao Cemiterio de Cabeço da Lama e de S. Martinho e alargamentodc
vias na freguesia"" e "Delegação de competênciasno âmbito do consignadona l,ei n"
169199^
de l8 de Setembro".
O Sr. Flávio efectuou um resumo sobrea justificaçãode dois Protocoloscom a Clâmarae da
delegação de competências à Junta de Freguesiapara valorização urbanística da zona
envolvente ao cemitério de (labeço da Lama e de S. Martinho e alargamentode vias na
freguesiano valor de €135.000.00
(trinta e cinco mil euros) e de delegaçãode competências
no âmbito do consignadona [.ei no 169199de l8 de Setembro,no valor de €42.346.84
(quarentae dois mil. trezentose quarentaseiseuros.oitenta e quatrocêntimos).
O Presidenteda Assembleia pôs a votaçãoo Protocolo de €42.346.84tendo sido aprovado

por unanimidade.
De seguidafìri postoa votaçãoo Protocolode €35.000,00que tambemfoi aprovadopor
unanimidade.-----------------

--------Foi presente
à Assembleiaa declaração
plurianuais.
doscompromissos
O Presidente
da Assembleiapassouparao pontoNo Quatro:- Apresentação
da delinritação
dos lugaresda fregucsia.----------Foi apresentado
peloexecutivoa estaAssembleia
váriosslidescom mapasdasdelimitações
urbanasda Íieguesiae a necessidade
de os aprovarem virtudede a CâmaraMunicipalter
decididoactualizara cartosraíìado concelhoe definirtodosos lusaresrústicose urbanos
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das freguesiaspor várias razões.sendo as principais a elaboraçãodos censose o apoio à
ProtecçãoCivil. -----Nas últimas décadasa freguesiateve uma grandeexpansãounindo lugares.cieixandode se
saber onde iniciam uns e terrninam outros. Atendendo a que já não somos uma Íieguesia
rural e para evitar conflitos com os códigos postaisjá atribuídose assim evitar problemasa
milhares de cidadãosdevíamos pensarem criar um lugar com o nome de Aguada de C'ima
que abrangeria a Vila. Outeiro. Cabeço Grande, Garrido, Miragaia, Cabeço da lgre.ia.
'Ì'eso,
Canavai. Póvoa do
Ínsua e Almas da Areosa,sem retirar a identicladedesteslugares
mantendo-os colro bairros ou sítios constando igualmente na caftografia. tal como já
acontece ho.ie. Da Inesma Íbrma se poderá resolver a situação de S. Martinho e clos
Carvalhitos
Os restanteslugaresmantém-sepor se encontraremcom uma separaçãobem deÍrnida.lsto
é uma propostaem aberto e que irá ser posta à discussãopública em reuniõesa realizarna
maioria dos lugaresda fieguesiacom vista à sua divulgação.------O executivo não pretendetomar nenhumadecisãoque vá contra a vontade rla maioria dos
habitantesde cada lugar. -----Postaa votação fbi estaacta aprovadaem minuta por unanimidacle.
Nada mais havendoa tratar.o senhorPresidenteda Assembleiadeu por encerradaa Sessão.
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