ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA AGUALVA
ATA Nº. 4/2014
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas vinte horas, na sala da
Assembleia de Freguesia da Agualva, reuniu-se esta Assembleia, com a seguinte ordem de
trabalhos:
Ponto um: Atividades mais relevantes da Junta de Freguesia nos últimos meses;
Ponto dois: 4ª Revisão Orçamental da receita e da despesa 2014;
Ponto três: Apresentação, discussão e votação do Plano e Orçamento da Receita e da
Despesa para o ano de 2015.
Ponto quatro: Apresentação , discussão e votação do Plano Plurianual de Atividades e
Plano Plurianual de Investimentos.
Presentes pelo Partido Socialista: Hélio Valadão, Domingos Lima, Roberto Pereira, Tatiana
Ourique e Fábio Almeida.
Pelo Partido Social Democrata: Marco Meneses, Hélio Rocha, Hélio Nunes e Paulo Rocha.
O Presidente da Mesa, Hélio Valadão, deu as boas vindas e iniciou a sessão, solicitando a
leitura da ata da última sessão da Assembleia.
Após a leitura da mesma, esta foi colocada à discussão tendo sido solicitado duas pequenas
alterações por parte de Paulo Rocha e Hélio Nunes. Feitas as alterações, a mesma foi aprovada com
8 votos a favor e uma abstenção de Marco Meneses.
Posto isto, a bancada do PS apresentou um voto de pesar, com a redação seguinte:
“Os membros da Assembleia de Freguesia da Agualva, eleitos pelo Partido Socialista,
apresentam o seguinte voto de pesar: A Assembleia de Freguesia da Agualva, em sua reunião
ordinária de 19 de dezembro de 2014, lamentam o falecimento do senhor Fernando Martins
Augusto Pereira, ocorrido a 10 de dezembro de 2014, pai do senhor Roberto Pereira, membro desta
Assembleia de Freguesia. A ele e à sua família se apresenta o nosso profundo pesar”.
Este voto foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
De seguida, a bancada do PSD apresentou o seguinte voto de pesar: “Os membros eleitos
pelo Partido Social Democrata com assento na Assembleia de Freguesia de Agualva – Praia da
Vitória vêm, deste modo, requerer junto de vossa excelência, a apresentação de um voto de pesar
relativo ao recente falecimento do senhor Fernando augusto Martins Pereira, em reconhecimento
pelo muito que fez por algumas das principais instituições desta freguesia e em solidariedade para
com o seu filho, Roberto Pereira, membro desta Assembleia de Freguesia”.
Este voto foi de igual modo colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Seguiu-se a apresentação de um voto de congratulação pela bancada do PS, que consistiu no
seguinte: “ A Assembleia de Freguesia da Agualva, reunida em sessão ordinária de 19 de dezembro
de 2014, congratula a Câmara Municipal da Praia da Vitória pelo excelente trabalho de manutenção
do edifício da Escola Primária desta freguesia, que beneficiou de pinturas e outros melhoramentos
que se prendem com a segurança do prédio e, sobretudo, dos alunos, como seja a colocação de nova
rede na frente e construção de muros de vedação na zona do pátio.
Esta Junta reconhece ainda a importância das obras realizadas nos balneários junto ao
pavilhão.”
A votação deste voto resultou na sua aprovação por unanimidade.
A bancada do PS apresentou ainda outro voto de congratulação, do qual constou que: “A
Assembleia de Freguesia da Agualva, reunida em sessão ordinária de 19 de dezembro de 2014,
congratula os elementos da Direção da Sociedade Filarmónica Espírito Santo da Agualva,
responsáveis pela organização do 1º Concurso de Filarmónicas da Ilha Terceira, que decorreu nos
dias 8 e 9 de novembro pela forma competente e bem organizada como levaram a cabo o evento
referido.
Igualmente notável foi o desempenho de todos os músicos da mesma Filarmónica, que

executaram excelentes trechos musicais e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, certamente
muito graças ao empenho e competência do seu maestro, Hélder Lourenço.”
Uma vez colocado à votação, este foi também aprovado por unanimidade.
Hélio Rocha propôs verbalmente, em nome da bancada do PSD, um voto de congratulação
com o seguinte teor:
“A Assembleia de Freguesia da Agualva, reunida em sessão ordinária, no dia 19 de
dezembro de 2014, congratula o Professor Francisco Cota Fagundes pela sua passagem e
consequente homenagem pela Câmara Municipal da Praia da Vitória pela ocasião do evento Outono
Vivo, pelo reconhecimento pela retroversão de “Mau Tempo no Canal”, de Vitorino Nemésio, de
português para inglês o que permitirá uma maior acessibilidade a uma obra maior da literatura
açoriana.”
Este voto, após ter sido colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.
Dada a ausência de público, Hélio Valadão deu início à ordem de trabalhos, solicitando a
Noé Cota que explanasse o Ponto 1. O autarca referiu que o sistema de abastecimento de água à
lavoura da Fonte das Ovelhas ainda não foi inaugurado, contudo já é possível abastecer nos postos
públicos. Após a conclusão desta obra, será necessário a reparação dos caminhos, porque alguns
encontram-se quase intransitáveis, como é o caso do Cabouco de Diante.
Noé Cota deu ainda conta da obra de melhoramento efetuada no carregadouro de gado dos
Laguinhos, que consistiu na substituição das grades de acesso à manga de contenção dos animais,
que anteriormente punha em causa a segurança dos operadores e na deslocação de portões.
O autarca salientou que continua a reunir esforços para resolver a questão da iluminação
pública, que melhorou ao final da tarde, mas que de manhã ainda continua a ser problemática em
todas as freguesias.
Noé Cota continuou com a palavra para referir a distribuição de calendários por toda a
freguesia, assim como a oferta de presentes aos doentes e idosos, juntamente com o postal de Natal.
À semelhança dos anos anteriores, a Junta também financiou para a escola a compra dos brinquedos
para todos os alunos. O autarca aproveitou também a oportunidade para convidar todos os membros
da Assembleia para a Festa de Natal, que este ano consiste numa celebração litúrgica no dia 28 de
dezembro, dia da Sagrada Família, com participação do Grupo Coral da Agualva e da Sé e de todos
os organismos da freguesia, seguida de beberete na Junta de Freguesia.
Hélio Valadão indagou se havia algo mais a acrescentar. Não havendo, introduziu o ponto
seguinte, dando, a pedido de Noé Cota, a palavra ao contabilista da Junta. O presidente da mesa de
Assembleia colocou a quarta Revisão orçamental da Despesa e da Receita à discussão. Hélio Rocha
questionou sobre o aumento da rubrica respeitante aos subsídios para a assistente técnica e coveiro,
ao que lhe foi respondido que se deve a acertos resultantes do recebimento da totalidade das verbas
das outras rubricas, que no início do ano ainda não tinham sido recebidas. Colocado à votação, o
ponto 2 foi aprovado por unanimidade.
Introduzido o ponto 3, deu-se a palavra ao contabilista da Junta para a apresentação do Plano
e Orçamento da Recita e da Despesa para 2015. Hélio Valadão colocou o ponto a discussão, ao que
Hélio Rocha perguntou porque mantinha o valor do IMI igual ao ano anterior, não sendo prevista
uma média dos últimos três anos. O contabilista explicou que o raciocínio está correto, mas que
aquela fórmula não se aplica naquele caso.
Hélio Rocha voltou a intervir pedindo esclarecimento sobre o protocolo de delegação de
competências com a Câmana Municipal da Praia da Vitória, uma vez que já estava contemplado no
plano para o próximo ano, ao contrário do ano transato onde essa verba não estava prevista. O
contabilista explicou que efetivamente no ano anterior a verba não tinha sido objeto de assinatura de
protocolo, mas que para o presente mandato, a Câmara Municipal optou por fazer um protocolo de
igual duração, daí os valores já estarem previstos.
Relativamente à rubrica assistência técnica, Hélio Rocha pediu esclarecimentos. Foi-lhe
explicado que se tratava de manutenção e reparações em veículos.
Não havendo mais interpelações, o Presidente da mesa da Assembleia colocou a votação o
ponto três que foi aprovado por unanimidade.

Hélio Valadão passou à apresentação do Ponto 4 que consistia na apresentação, discussão e
votação do Plano Plurianual de Atividades e Plano Plurianual de Investimentos. Os planos foram
apresentados pelo contabilista e postos de seguida à discussão. Foram aprovados por unanimidade
depois de não serem alvo de qualquer reparo.
Não tendo mais nada a tratar, Hélio Valadão desejou a todos os membros da assembleia
umas boas festas e um 2015 cheio de sucessos. Noé Cota pediu a palavra para fazer os mesmos
votos.
De seguida, o Presidente da Assembleia de Freguesia questionou se havia algo mais a
acrescentar. Não havendo, deu por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata sobre
esta reunião.
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