-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata n.º4/2015----------------------------------------------------------------------Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima-------------------------Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 2015, pelas vinte e uma horas, na sede da
Junta de Freguesia de Avelãs de Cima, reuniu a Assembleia de Freguesia de Avelãs de
Cima, com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------A.- Período antes da Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------B.- Ordem do Dia:----------------------------------------------------------------------------------1.- Aprovação da ata da sessão ordinária, de vinte e oito de setembro de 2015.-----------2.- Discussão e votação do Plano de Atividades para o exercício económico de 2016.---3.- Discussão e votação do Orçamento para o exercício económico de 2016.--------------Estiveram presentes na respectiva reunião, os elementos que assinaram a folha de
presenças, sendo esta, parte integrante da mesma, a saber:-----------------------------------José Manuel Carvalho------------------------------------------------------------------------------Faustina Silva----------------------------------------------------------------------------------------Fernando Cardoso-----------------------------------------------------------------------------------Vítor Simões-----------------------------------------------------------------------------------------Simão Pedro Almeida------------------------------------------------------------------------------Manuel Saúl Reis------------------------------------------------------------------------------------Dando cumprimento ao Período antes da Ordem do Dia tomou a palavra o Presidente da
Assembleia, José Manuel Carvalho, para na falta da segunda secretária, Sílvia Neves,
chamar a secretariar a reunião o membro Adelaide Reis. -------------------------------------Entrada do membro Fernando Cardoso.---------------------------------------------------------O Presidente da Mesa, José Manuel Carvalho informou os presentes que a falta do
membro António Carlos se encontra justificada por motivos de natureza profissional.---O Presidente da Mesa, José Manuel Carvalho passou de seguida a dar as seguintes
informações da Assembleia Municipal: a Assembleia Municipal, irá enviar uma
recomendação ao Ministério da Agricultura sobre a Escola Vitivinícola para criar um
centro de excelência do espumante; abertura de uma loja do cidadão; possível criação de
um nó de ligação à autoestrada; o Município deverá entrar no programa “Eco Escolas”
do qual já tem a bandeira verde; o Município paga aos fornecedores a dois dias, é o
quarto a nível nacional.-----------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, deu as boas noites e desejou bom
trabalho a todos.--------------------------------------------------------------------------------------

O membro Manuel Saúl Reis, referiu que existe um baldio na Figueira, que está a ser
usado para colocar terra das obras. Questionou se a Junta autorizou ou tem
conhecimento da situação? Já se tinha informado e sabia da não existência da comissão
de baldios na Figueira. Comunicou ainda que a ponte do Souto estava a ficar danificada
devido à passagem dos camiões.------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, referiu que quando não existe
comissão de baldios a sua organização depende da Junta de Freguesia. Estavam a fazer
um levantamento para saber quais os baldios existentes na Freguesia e quais os que não
têm comissão. No caso da Figueira, e no caso do baldio em concreto, e Junta tem
andado a tratar dele. Afirmou que o Sr. Humberto tem andado a espalhar umas terras lá
colocadas por particulares, com autorização da Junta. Não tinha conhecimento de que
agora andavam a colocar lá aterro (barro e pedras). Ia tomar providências em relação e
este assunto e que no dia seguinte ia-se deslocar lá para ver a situação.--------------------O membro Vítor Simões informou que no Pereiro o Sr. Paulo Ferreira andou a tentar
arranjar uma lista para criar uma comissão de baldios.----------------------------------------O Presidente da Mesa, José Manuel Carvalho, relembra que existe um conjunto de
regras definidas na legislação sobre o funcionamento dos baldios.--------------------------Relativamente à Ordem do Dia, ponto um – Aprovação da ata da sessão ordinária, de
vinte e oito de setembro de dois mil e quinze, após a sua leitura e efetuadas as correções
propostas, passou-se à votação da mesma, tendo sido aprovada por unanimidade dos
presentes, com sete votos a favor.----------------------------------------------------------------No que respeita à Ordem do Dia, ponto 2.- Discussão e votação do Plano de Atividades
para o exercício económico de 2016, tomou a palavra o Presidente da Junta, Manuel
Veiga, informando que é um plano tipo, basicamente é o que fazem no dia-a-dia ao
longo do ano. Algumas obras já vêm de trás, já faziam parte de outros planos. Foi
comunicado recentemente (CMA) que iria ser efetuado o alcatroamento na Figueira.
Pediram a realização de obras já projetadas, nomeadamente a ponte do Souto mas
informaram que isso ficaria para outra fase. Têm previsto a ligação de saneamento em
Boialvo, o arranjo da ligação de água na Figueira e no Pereiro. Já têm água em
Ferreirinhos e está a ser realizado o saneamento em Canelas. Gostariam de ir além da
água e saneamento e realizar alguma outra obra, mas a CMA informou que já tem feito
vários investimentos na nossa freguesia e que agora tem de ver também outras
freguesias e olhar ao equilíbrio financeiro.-------------------------------------------------------

O membro, Manuel Saúl Reis, questionou se a freguesia tinha alguma culpa de as
instalações da água e saneamento não terem sido bem feitas e não estarem a funcionar?O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, refere que o orçamento é entregue
na CMA, está atento aos investimentos e que estas obras podem servir de desculpa,
estão atentos e vão pressionando para a sua realização. Informa que o alcatroamento
entre a Cerca e Aguada de Cima está em negociação com o Presidente da Junta de
Aguada de Cima. Refere que ainda falta saneamento em Ferreirinhos e Póvoa do Gago e
já foi pedido água para o Corgo.------------------------------------------------------------------O presidente da mesa, José Manuel Carvalho, apresentou as seguintes considerações:
mantêm-se as onze áreas de intervenção que têm sido apanágio deste executivo. Neste
momento a Sra. Presidente da Câmara já está a aliviar e a ajudar mais as freguesias.
Colaborou numa petição para a colocação de água no Corgo, assinada por todos os
habitantes. Os investimentos para levar a água às populações, por vezes remotas, são
elevados e depois as pessoas não pedem a ligação da água, o que desmotiva os
investimentos. Em relação à ação social intervêm em conjunto com a rede social. No
que se refere à saúde congratula-se com a pressão efetuada para a presença do médico
no posto de saúde. Relativamente à educação congratula-se com as ações que fizeram
com as escolas. No que respeita ao ambiente, este verão foi realizada a limpeza e
desinfeção dos contentores. Somos das poucas freguesias que efetua a limpeza das
fontes. No que respeita a equipamentos e serviços iria mais além, acrescentaria as redes
socias visto a freguesia já fazer parte das mesmas. No que concerne à segurança
rodoviária, as faixas redutores entre Candieira e S Pedro eram muito desejáveis e a
colocação de semáforos na estrada nacional 334. Informou ainda dos cursos de
aplicação de fitofármacos que se irão realizar na freguesia, não conhecendo no concelho
mais nenhuma com estes cursos elaborados para serem realizados.-------------------------O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, refere que, este ano, felizmente a
Sra. Presidente da Câmara já os informou que vai ajudar durante o ano inteiro e não
apenas no final do ano, nota-se um desapertar do cinto refletido no orçamento da CMA.
Em relação à rede social estão a intervir em algumas situações na freguesia. Congratulase que a Assembleia não tenha entrado em jogo com o executivo, jogo politico e isso
agradece a todos os membros, nomeadamente o trabalho conjunto entre executivo,
Assembleia e Dr Manuel Sebe para a vinda do novo médico. No que respeita à educação
não têm protocolo, mas estão atentos para poderem colaborar com pequenas coisas para
o bom funcionamento das escolas e atividades. Chegou um abaixo assinado da

população da Candieira a pressionar para colocar semáforos na estrada 334
(Candieira/Polo Escolar) que fez chegar à Câmara Municipal por não poder ficar com o
documento.-------------------------------------------------------------------------------------------O membro Simão Pedro Almeida, referiu que um plano é sempre um plano de intenções
a fazer, que poderá ou não ser cumprido. É de congratular o Sr do Pereiro que faz a
limpeza junto aos contentores do lixo, mas é de acautelar com as fogueiras que a
referida pessoa faz que o podem colocar ou à Junta em situações problemáticas. Fez
também um desabafo/comentário que as pessoas com rendimento mínimo ou coisas do
género, quando chega a um local para almoçar já lá estão e quando ele sai lá continuam.
Deveriam dar algo em troca do apoio e não estarem apenas à espera do apoio.------------O Presidente da Mesa, José Manuel Carvalho, refere que estão atentos a essa realidade
mas que não era da nossa competência, o que se pode fazer é encaminhar essas
informações para a Segurança Social. A Junta de Freguesia apenas atesta a residência.--O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, comunicou que já chamou a atenção
por causa das fogueiras ao Sr José Portas e que ele não as vai fazer de novo. Em relação
ao Rendimento Social de Inserção também concorda que eles devem fazer qualquer
coisa e tenta por todos os meios colocá-los a trabalhar, mas não podem fazer muito
mais. Saiu uma lei em que os beneficiários de rendimento tinham de trabalhar três horas
por dia gratuitamente mas que nunca foi regulamentada.-------------------------------------Nada mais havendo a referir passou-se à votação do Plano de Atividades tendo sido
aprovado por unanimidade dos presentes, com sete votos.------------------------------------No que respeita à Ordem do Dia, ponto 3.- Discussão e votação do Orçamento para o
exercício económico de 2016, tomou a palavra o Presidente da Junta, Manuel Veiga,
para manifestar que quer deixar uma palavra de apreço ao membro Manuel Loureiro
pelo trabalho efetuado na execução do orçamento.---------------------------------------------O Presidente da Mesa, José Manuel Carvalho, mencionou que há um aumento do
orçamento em cerca de 1,1%. Em relação às despesas correntes estas mantem-se, fez
uma análise global e congratula-se com o aumento da verba para construções diversas
que é onde a junta realmente pode intervir. Não vemos aumentados os valores a receber
do município. É um orçamento que repercute a estratégia e o plano de atividades
relativamente e este exercício económico.-------------------------------------------------------O Presidente da Junta, Manuel Veiga, mencionou que fizeram a transferência de verbas
das associações locais para as despesas de capital, para poder acudir a algumas situações
de execução mais ou menos imediata, nomeadamente no caminho para a Quinta do

Diabo. Outras verbas, apenas as vindas do Fundo de Fomento das Freguesias, pois os
serviços que a junta presta são gratuitos. Para os cursos de aplicação dos produtos
fitofarmacêuticos, fizeram uma parceria com uma firma para poderem realizar estes
cursos. O terceiro curso já está em elaboração e irá ser feito um quarto curso, estes
decorrerão na junta. As escolas primárias já foram entregues à Junta de Freguesia, mas
ainda não temos as chaves da escola de avelãs, onde seria mais adequado fazer os
cursos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Nada havendo mais nada a acrescentar passou-se à votação do orçamento tendo sido
aprovado por unanimidade dos presentes, com sete votos.------------------------------------Nada mais havendo a tratar, foi votada a ata em forma de minuta, sob proposta do
membro Adelaide Reis, tendo sido aprovada por unanimidade dos presentes, com sete
votos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de lida foi colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade dos
presentes, com sete votos.--------------------------------------------------------------------------A ata vai assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, José Manuel Carvalho e
pelo 1º Secretário da Assembleia de Freguesia de Avelãs de Cima, Faustina Silva.-------

