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SESSAO EXTRAORDINARIA 

2!! REUNIAO- 13/12/2013 

- Aos treze dias domes de Dezembro do a no de dais mil e treze, pelas vinte e uma horas, reuniu em 2 .~ Reuniao 

da Sessao Extraordinaria iniciada em 06/12/2013 a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa 

Marinha e Sao Pedro da Afurada, no seu ediffcio-sede, na Rua Candido dos Reis, n.Q 545, Santa Marinha, 

presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao Soares e Joana Raquel 

Martins Ca rva I h o, res pet iva mente 1. Q e 2. Q Se ere ta rio. -------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a presen(;a dos deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto Cacheira, 

Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana, Joana Raquel Martins 

Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Concei~ao Soares; (do PSD) - Joaquim de 

Magalhaes Leite, Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o. Eduardo Jose Moreira Matos, 

Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP) -Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho e 

Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira; (da CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Ana Isabel 

Rodrigues de Oliveira Sousa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana. ------------------------------------------------------- -

- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; Secretaria: 

Maria Rosa Azevedo do Novo; Tesoureiro: Jose Correia da Silva; e os vogais: Rita Isabel Azevedo Rola, Jose 

Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reise Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes. ------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes e declarou aberta a inscri~ao dos concidadaos 

interessados em intervir no perfodo destinado ao publico. E, de seguida, deu infcio a ORDEM DE TABALHOS ------

1. INTERVEN~AO DO PUBLICO 
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu conhecimento da inscri~ao de dais concidadaos para uso da palavra no 

perfodo de interven~ao do publico, concedendo-lhes de imediato esse direito. --------------------------------------------

- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE SILVA saudou todos os autarcas e publico presente, recordando que a 

epoca natalfcia e uma festa de excelencia para OS Cristaos e tambem festa e tempo de fraternidade para OS nao 

crentes, sublinhando que e um tempo de reflexao e tambem um tempo de convfvio e de maior aproxima~ao 

entre os humanos. Feita esta introdu~ao, aproveitou a oportunidade para endere~ar a todos os que se 

encontram no exerdcio das suas fun~oes na governa~ao desta Uniao de Juntas de Freguesia o desejo de que o 

fa~am com a sabedoria e prudencia dos homens ponderados e retos. E disse: "Se assim procederem terao o 

reconhecimento do povo que os elegeu para a governan~a desta tao grande comunidade". Posta isto, desejou a 
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todos, sem exce~ao, votos de um Santo e Feliz Natal na companhia des seus familiares e daqueles que lhes sao 

mais proximos- o povo de Santa Marinha eo povo de Sao Pedro da Afurada. ---------------------------------------------

- 0 CIDADAO JOSE MANUEL DE SOUSA ALMEIDA, depois de desejar ao executive um mandata assente na 

responsabilidade, competencia, credibilidade e seriedade, debru~ou-se sabre alguns problemas relacionados 

com diversas arterias do Lugar do Candal em declara~ao escrita que se junta a presente ata como Anexo A-

13 .12. 2 013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de ouvidos os dais cidadaos inscritos, convidou o Presidente do 

Execu t iva a usa r d a pa I avra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez questao de come~ar por informar a assembleia da reabertura do Polo de Saude 

da Afurada, sublinhando que o seu Executive fez tude o que estava ao seu alcance, em colabora~ao estreita com 

o Municipio, para que as justas reivind ica~oes dos Afuradenses fossem satisfeitas. Depois de manifestar a sua 

alegria par nao se ter confirmado o receio do encerramento daquela unidade de cuidados de saude publica, 

passou a responder ao cidadao Alexandre Valente Silva, retribuindo-lhe os votos de boas festas e desejando 

que as palavras par este proferidas possam penetrar na consciencia de todos, e que se possa par em prat ica 

tudo aquila que referiu. Em resposta ao cidadao Jose Manuel de Sousa Almeida, garantiu-lhe que a honra, a 

etica e a responsabilidade serao valores que o seu executive prosseguira durante todo o mandata. 

Relativamente as questoes colocadas par este cidadao, afirmou conhecer bem o Lugar do Candal e os problemas 

de que este enferma, nomeadamente o que se passa na avenida Mestre Jose Rodrigues, admitindo que 

provavelmente o t ransito naquela via e nas arterias das imedia~oes necessita de uma reavalia~ao . E garantiu 

que, apesar de os assuntos abordados serem da competencia da Camara Municipal, nao deixara de os discutir 

com os vereadores que detem a responsabilidade des pelouros correspondentes. --------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de dar resposta as questoes suscitadas pelos dais cidadaos, convidou todos 

os membros da assembleia, o presidente da mesa e os secretaries, a participarem na entrega de cabazes de 

natal que contemplarao este a no 350 Santa Marinhenses e 100 Afuradenses, convidando depois o presidente da 

assembleia e os lfderes des grupos parlamentares a tomarem parte no almo~o de natal para a terceira idade. ----

2. PERfODO DA ORDEM DO DIA 
2 . 1 APRECIAI;AO E V O TAI;A O DO R EG IME NTO PARA 0 QU A DR I ENIO 2 0 1 3 - 2017 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de dar a palavra aos membros da assembleia, recordou que, em 

conferencia de lfderes, foi acordada uma grelha de tempos que garante a cada grupo parlamentar 6 minutos, 

mais um minute par cada deputado, para as suas interven~oes. ----------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, submeteu a discussao dos membros da assembleia um conjunto de 

propostas de a ltera~oes a alguns artigos do projeto de regimento elaborado pela mesa da assembleia, que ja 
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tinham sido, alias, formalmente apresentadas a considerat;ao do presidente da assembleia na sequencia de uma 

conferencia de lideres de preparat;ao desta reuniao. A deputada da CDU disse entretanto que o seu grupo 

parlamentar acredita que a lei em vigor nao seja urn espartilho, e muito menos urn obstaculo, a aplicat;ao 

daquelas suas propostas que visam melhorar o projeto de regimento em discussao, e que se juntam a esta ata.-

Anexo 8-13.12.2013 LEITURA E VOTAc;AO DA ATA DA SESSAO ANTERIOR COMO PONTO PREVIO A ORDEM DE 

TRABALHOS 

Anexo C - 13.12.2013 POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO, POR CADA GRUPO PARLAMENTAR E POR ANO, DE UMA 
REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA 

Anexo D - 13.12.2013 CONVOCATORIA DE UMA SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA, NO MAXIMO, A CADA DOIS 
MESES 

Anexo E - 13.12.2013 POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE PAUSA PARA REUNIAO E DELIBERAc;AO DO SENTIDO DE 

VOTO, POR QUALQUER DOS GRUPOS PARLAMENTARES, NO MAXIMO DE CINCO M INUTOS 

Ap6s a apresentat;ao destas propostas, a deputada da CDU fez urn reparo ao facto de o projeto de regimento 

referir o ediffcio da antiga Junta de Santa Marinha como sede da Uniao de Freguesias, uma vez que esse assunto 

ainda nao foi discutido em assembleia. E sugeriu que essa questao fosse estudada nesta reuniao . -------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA alertou os membros da assembleia para o facto de duas das propostas 

apresentadas pela CDU contrariarem o disposto na Lei n.'? 75/2013, que refere muito claramente que sao em 

numero de quatro as sessoes ordinarias a realizar por ano e estabelece quem pode convocar sessoes 

extraordinarias ou requerer a sua convocat;ao. De qualquer forma - disse- " o plena rio e soberano e decidira em 

consciencia, mas nao posso deixar de alertar para o facto de podermos estar a cometer irregularidades, ou 

mesmo ilegalidades". Ja quanta ao ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, o presidente da assembleia recordou 

que a lei que originou a agregat;ao de freguesias determinou que fosse Santa Marinha a sua sede. ------------------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, procurou esclarecer que a Lei n.C? 75/2013, quando faz referencia aos 

meses das sessoes ordinarias, nao impede que aquelas sessoes se realizem em maior numero e noutros meses. 

E sublinhou a importancia da realizat;ao de mais reunioes da assembleia de freguesia. ----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA referiu que a mesa tudo fara para que o numero de reunioes extraord inarias 

anuais aumente consideravelmente em comparat;ao com os mandatos anteriores das antigas juntas. E voltou a 

sublinhar que, segundo a sua interpretat;ao da Lei em vigor, nao e possfvel realizar mais do que quatro sessoes 

ordinarias da assembleia de freguesia por a no. --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, fez saber que o grupo parlamentar que lidera nao tenciona votar 

favoravelmente nenhuma destas propostas da CDU, sendo que concorda com a leitura do presidente da 

assembleia quanta aos artigos que se referem ao numero de sessoes ordinarias, pelo que a assembleia estaria a 

desrespeitar a lei se aprovasse a realizat;ao de mais de quatro sessoes; quanta as sessoes extraordinarias, 0 
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deputado do PS considerou que o presidente da assembleia sera com certeza sensfvel a necessidade de efetuar 

reuni6es sempre que as circunstancias o exijam, quer par iniciativa propria quer par sugestao de qualquer grupo 

parlamentar. E concluiu dizendo que as sess6es extraordinarias devem ser realizadas de acordo com as 

necessidades de cada momenta e nao par obrigac;ao regimental, evitando assim o risco de ter de se realizar 

reuni6es sem haver motivo para isso. E reiterou a confianc;a do seu grupo parlamentar na sensibilidade do 

presidente da assembleia para convocac;ao de reuni6es face aos acontecimentos que as justifiquem. ---------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, afirmou que o seu grupo parlamentar nao tern nenhuma duvida da 

boa vontade do presidente da assembleia, ou do executive e dos deputados em geral, quanta a convocac;ao de 

sess6es da assembleia sempre que as considerarem necessarias. Mas, para o deputado da CDU, uma coisa bern 

diferente e garantir no regimento que as reuni6es da assembleia nao se realizem apenas de tres em tres meses, 

como geralmente acontece nas Assembleias de Freguesia. E deu como exemplo as Assembleias Municipais, 

onde o espac;o entre reuni6es e bastante mais curta. E prosseguiu: "Eu sei que a lei especifica que ha quatro 

sessoes ordinarias par ana, mas nao diz que as membros da assembleia nao possam realizar mais se assim o 

entenderem. Ja em relac;ao as sess6es extraordinarias tambem e verdade que o presidente da assembleia as 

convocara quando entender que ha materia para o fazer, mas outra questao e dar oportunidade a qualquer 

grupo parlamentar, sempre que a char haver materia urgente para discutir, de pedir tambem a sua convocac;ao" . 

Em relac;ao ao ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, o deputado da CDU afirmou: "lmpuseram-nos uma Uniao de 

Freguesias, contra a qual a CDU sempre se bateu, nao parse tratar da agregac;ao da Afurada com Santa Marinha 

-ate porque nos somas filhos de Santa Marinha e temos muito orgulho em participar nesta Uniao de Freguesias 

-, mas a lei nao nos imp6e agora nenhuma sede. Porque, na verdade, compete aos membros da Assembleia de 

Freguesia fazer essa escolha. E so par nossa omissao nessa escolha e que a lei determina que a sede seja na 

freguesia de maier dimensao, neste caso Santa Marinha. Nos, CDU, gostarfamos que a assembleia discutisse e 

votasse essa escolha, mas nao faremos disso nenhum cavalo de batalha" ----------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OliVEIRA, do CDS-PP, solicitou a mesa que os textos das propostas da CDU fossem 

disponibilizados a todos os membros da assembleia antes de se proceder a sua votac;ao, porque so assim se 

podera avaliar aquelas propostas e, inclusive, fazer eventuais pedidos de esclarecimentos ou sugest6es de 

alterac;oes. Quanta a sede da Uniao de Freguesias, afirmou que o seu grupo parlamentar nao tern qualquer 

duvida de que tern de ser em Santa Marinha, e sublinhou: "A Afu rada ja pertenceu a Santa Marinha durante 

seculos, depois houve uma altura em que saiu de Santa Marinha e agora regressou, digamos, a freguesia mae, 

portanto sabre este assunto nao ha discussao possfvel, a sede devera ser logicamente em Santa Marinha". ------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de dar a palavra ao proximo membra da assembleia inscrito, esclareceu 

o deputado Artur Oliveira de que as documentos apresentados pelo grupo parlamentar da CDU para discussao e 

veta c;a o sera o de i m ed iato d istri bu f d as po r todos as de p utados. --------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, relativamente as propostas apresentadas pela CDU, e no que se 

refere ao numero de sessoes ordinarias e ao requerimento de extraordinarias, afirmou que a assembleia nao se 

pode sobrepor a Lei . No que respeita a sede da Uniao de Freguesias, defendeu que: "Estamos a iniciar uma 

uniao de duas freguesias, nao estamos a tratar de saber sea Afurada era, ha sessenta anos, de Santa Marinha, e 

se era filha ou se era enteada. Estamos a falar da uniao de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, e era bom e 

deixo este apelo ao presidente da assembleia - que se tivesse em aten~ao um verdadeiro espirito de uniao 

nestas duas freguesias". E prosseguiu: " Refiro-me a isto porque o artigo 169 do projeto de regimento, quando 

fala no local das reunioes, diz que a assembleia reunira em qualquer dos edificios da Uniao de Freguesias; e 

como o ediffcio da Afurada dispoe de magnfficas instala~oes para o efeito, e o ponto seguinte desta reuniao e 

sensfvel a Afurada, parece-me que fa ria senti do que tivessemos realizado Ia esta assembleia". E, em sintese, 

concluiu: "A sede da Uniao de Freguesias, como ja foi aqui dito e tambem eu tenho essa opiniao, decorre da Lei, 

mas as assembleias de freguesia poderiam ser feitas na Afurada. Deixo aqui esta sugestao e este pedido ao 

presidente da assembleia que, obviamente, tem que gerir esta questao em conjunto com o executivo." -----------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por recordar que o Bloco de Esquerda sempre defendeu a 

realiza~ao de referendos sobre a agrega~ao de freguesias, sublinhando que: " No caso de Santa Marinha, o 

executive da antiga Junta assim o nao entendeu e a assembleia tambem nao. E isso talvez nos tivesse evitado 

alguns conflitos ou talvez tivesse aclarado melhor algumas realidades. Uma vez que nao houve referenda isso 

explica que agora estejamos perante uma Uniao de Freguesias sem nunca termos promovido nenhum debate 

sobre onde sera a sua sede. E verdade que a Lei indica uma sede, mas tambem diz que esta pode ser num outro 

sftio" . Em rela~ao as propostas da CDU sobre a convoca~ao das reunioes da assembleia, afirmou que: "De facto a 

Lei diz que sao quatro as sessoes ordinarias, mas eu aprendi que aquilo que nao e contrario ao cumprimento do 

c6digo civil ou do c6digo penal, ou ao que nao esta especificamente na Lei que rege as autarquias, nao e ilegal. 

Portanto esta Assembleia pede deliberar que possa haver uma ou duas sessoes ordinarias para alem das que 

estao previstas na Lei. E em rela~ao as sessoes extraordinarias tambem queria recordar os deputados que a Lei, 

antes da altera~ao que sofreu, dizia que qualquer grupo parlamentar podia requerer uma assembleia 

extraordinaria. Portanto, nao vejo nenhum inconveniente que esta assembleia, mantendo as condi~oes que 

estao na Lei mas reportando-se aquilo que estava na Lei anterior, possa deliberar no sentido de qualquer grupo 

parlamentar poder requerer a realiza~ao de uma sessao extraordinaria da assembleia." --------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA usou da palavra para exprimir a sua opiniao em rela~ao as questoes em discussao, 

afirmando que: "Ninguem esta acima da lei e esta assembleia tambem nao, com certeza. A Lei e clara: ha quatro 

sessoes ordinarias por ano e diz concretamente para que. Mais: o proprio diploma cria as condic;oes para que se 

convoquem sessoes extraordinarias. Eu percebo a preocupa~ao do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda que 

tem apenas um membra e tambem compreendo a preocupa~ao da CDU que tem dois elementos, mas para que 
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a questao fique resolvida basta concertarem-se e cooperarem com outros grupos, porque reunindo sete 

elementos da assembleia podem requerer a convoca~ao de uma sessao extraordinaria . Portanto, esta a vossa 

merce a possibilidade de convocarem reunioes ext raordinarias, para alem do presidente da Junta. 0 mecanisme 

e esse e nao pode esta assembleia deliberar em sent ido contrario a Lei. Relativamente a sede da Uniao de 

Freguesias, para alem daquilo que ja foi referido, ha um outro aspeto importante. No caso part icular de Gaia, 

houve uma pronuncia, a assembleia municipal pronunciou-se sabre as agrega~oes e estabeleceu de uma forma 

clara quais as sedes das freguesias agregadas. No nosso caso, sera em Santa Marinha."--------------------------------

- o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais nenhuma inscri~ao para usa da palavra, colocou a vota~ao 
as seguintes propostas apresentadas a mesa da assembleia: ----------------------------------------------------------------

GRUPO PARLAMENTAR DA CDU 

Anexo B - 13.12.2013 LEITURA E VOTA~AO DA ATA DA SESSAO ANTERIOR 
COMO PONTO PREVIO 

Anexo C - 13.12.2013 POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO, POR CADA 
GRUPO PARLAMENTAR E POR ANO, DE UMA 

REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA 

Anexo D -13.12.2013 CONVOCATORIA DE SESSAO ORDINARIA DA 

ASSEMBLEIA, NO MAXIMO, A CADA DOIS MESES 

Anexo E -13.12.2013 POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE PAUSA PARA 

REUNIAO E DELIBERA~AO DO SENTIDO DEVOTO, 

POR QUALQUER DOS GRUPOS PARLAMENTARES, 
NUM MAxiMO DE CINCO MINUTOS POR PONTO 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS FAVORAVEIS: 

PS (5), PSD (6), CDS (2) E CDU (2) = 15 

ABSTEN<;:OES: 

BE (1) E PS (3) = 4 

REJEITADA POR MAIORIA 

VOTOS CONTRA: 

PS (8), PSD (6), CDS (2) = 16 

VOTOS FAVORAVE15: 

CDU (2) E DO BE (1) = 3 

REJEITADA POR MAIORIA 

VOTOS CONTRA: 

PS (8), PSD (6), CDS (2) = 16 

VOTOS FAVORAVEIS: 

CDU (2) E DO BE (1) = 3 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS FAVORAVEIS: 

PSD (6), CDS (2), CDU (2), BE (1) = 11 

VOTOS CONTRA: 

PS (8) 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de introduzir as altera~oes resultantes das vota~oes acima referidas, 

colocou a vota~ao o projeto de regimento, que se junta a esta at a como Anexo F - 13.12.2013, tendo sido o 

mesmo AP ROVADO PO R U NAN I M I DADE. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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2.2 . APRECIA~A O DA SI T U A ~AO DAS D l VIDAS HERDADES 

DA ANTIGA JUNTA D E FREG U ES I A DE SAO PEDRO DA AFURADA 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA solicitou ao presidente da Junta que elucidasse a assembleia dos contornos de 

toda esta problematica para passar depois a sua discussao. --------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA recordou que este ponto aparece na ordem de trabalhos por iniciativa do executive 

da Junta, que aprovou por unanimidade submeter a situac;ao das dlvidas da entao Junta de Freguesia de Sao 

Pedro da Afurada a apreciac;ao e discussao da assembleia. E informou que este executive ja amortizou a divida 

num montante razoavel face a dimensao da mesma, que e de "173.809,32€, a que acrescem operac;oes de 

tesouraria no montante de 35.625,32€, o que significa que, nesta data, a Uniao de Freguesias esta perante uma 

dlvida provocada pela antiga Junta da Afurada no valor de 209.434,64€". E concluiu dizendo que "Somente em 

relac;ao a dlvida da badalada Pirotecnia Minhota ja liquidamos 22.000,00€". De seguida, solicitou autorizac;ao 

para que o tesoureiro do executive pudesse apresentar a situac;ao de uma forma mais pormenorizada. ------------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA usou da palavra para dizer: "Todos os senhores sabem que antes das eleic;6es saiu 

nos jornais que a dfvida do fogo-de-artiffcio seria mais ou menos a volta de setenta, oitenta mil euros. Mas essa 

nao e a realidade! A realidade e que a empresa credora, com a ac;ao judicial, pretendia receber 156.000,00€. 

Negociou-se de uma forma muito intensa, e sempre de corac;ao nas maos, porque nao havia dinheiro e esse 

tinha que vir de algum lado. Se a Afurada nao o tem, onde e que o famos buscar? Se agora Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada sao uma realidade (mica, tem que se ir buscar aos cofres da entao Junta de Santa Marinha. 0 

dinheiro que havia nesta freguesia vai servir para pagar dfvidas. Acontece que os tais 35.000,00€ que o anterior 

executive da Camara tinha enviado antes das eleic;oes foram entregues diretamente a empresa credora, mas 

mesmo assim, e depois de termos negociado com a empresa, ainda ficamos com uma dfvida de 116.000,00€. E 

como e que chegamos a este valor? Rapidamente explico: passando de imediato um cheque de 20.000,00€ e 

pagando a partir de agora, e durante 48 meses, 2.000,00€ todos os dias 10. Ou seja, ate a este memento ja 

pagamos 22.000,00€. De resto, nao estao ainda contabilizados nesta dfvida os encargos com despesas judicia is e 

honorarios dos mandataries. Portanto, neste memento, devemos para cima 209.000,00€. E estas dfvidas nao 

sao so de 2013. Mas agora so ha uma soluc;ao: liquida-las. E como? Trabalhando muito, tentando negociar com 

os credores, para, pelo menos, amortizar aquilo que se deve. E esta a nossa missao. E a missao do tesoureiro 

nao e faci l, porque ainda ontem estive num determinado sftio com o vice-presidente da Camara, com o 

presidente da Junta e alguns elementos deste executive, e fui acusado de andar a roubar a Junta de Santa 

Marinha para dar a Afurada. Mas que ninguem tenha duvidas disto: fui mesmo acusado. Mas ha uma coisa que 

me enche de orgulho: quando fomos eleitos foi para assumir responsabi lidades ... e e com responsabilidade que 

nos temos que tratar todas as situac;oes. E se nos nao tratassemos esta situac;ao das dfvidas da Afurada com 
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responsabilidade nao estavamos a ser j ustos nem corretos com quem nos elegeu. E por isso, meus bons amigos, 

as dfvidas sao para liquidar. E vao ter que ser liquidadas. Com muito sacriffcio, mas vao ser liquidadas. -------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA tomou de novo o uso da palavra para esclarecer que: "Os 22.000,00€ ja pagos a 

empresa Pirotecnia Minhota tem a ver com uma execu~ao, porque quando aqui chegamos nao tfnhamos 

receita, nem podfamos de facto ambicionar te-la porque tfnhamos sido executados. lsto que fique bem 

esclarecido". E sublinhou: " Ha a qui uma pequena ousadia que me entristece: a entao Junta de Freguesia de S. 

Pedro da Afurada criou um monstro, um monstro de dfvida que supera, vejam bem, o seu proprio or~amento 

anual. Reparem nesta preocupante gestao: n6s temos uma dfvida de muito perto dos 210.000,00€, e o 

or~amento da Afurada era de 208.000,00€. Mas esta Uniao de Freguesia sabera honrar o pagamento da dfvida e 

vamos de certeza chegar a bom porto, e dignificar o poder local, aquila que muitos nunca conseguiram fazer ao 

Iongo de tantos a nos em que o exerceram ." ----------------------------- -- -------------------------------------------------------

0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por afirmar: "Eu queria deixar algumas perguntas, porque 

informa~ao nos jornais ha muita, mas diz pouco. Ficamos a saber pelos jornais que parte deste montante vinha 

ja de 2005. Portanto, ha uma dfvida que se vai arrastando no tempo, e era bom que percebessemos por que e 

que a dfvida se arrastou no tempo. Estamos a falar de 173.809,00€, porque, de acordo com o esclarecimento 

que deu o tesoureiro da Junta, ap6s a negocia~ao da dfvida e pagamento de parte da mesma, estamos agora 

perante uma dfvida de 116.000,00€. E importando as despesas de tesouraria, ela passa a ser de 209.000,00€, 

isso ja todos n6s percebemos ... E falta o impacto das despesas judicia is e dos executores. 0 que nao percebemos 

e que ha um documento que e um pedido de pagamento de, salvo erro, 56.000,00(, que devia ser tambem um 

pedido de compromisso de inten~6es porque tem uma data posterior ao dia da a~ao de penhora que foi 

apresentada a Glmara ... Que se conste, nao foram liquidados esses 56.000,00€. E por que seria? Seria porque 

nao dava jeito? Seria porque nao era assim tao eleitoralista como isso? Por algum motivo aqueles 56.000,00€ 

nao foram pagos. E ha uma terceira questao, uma questao que eu desdobraria em duas: o presidente da Junta 

disse, e eu tambem subscreverei, que saberemos honrar a divida. Mas gostava de perguntar como e que o 

executive pretende pagar, com que instrumento. Porque, pague com honradez, pague em cheque, pague como 

quiser, ha uma coisa que eu tenho a certeza: e que vai pagar com dinheiro publico". E concluiu: " De vez em 

quando eu acordo e acho que estou no pais errado. Hoje li num jornal que quatro banqueiros na lrlanda foram 

presos. Eu gostava de saber o que acontece a quem e responsavel por dfvidas do erario publico e nao e capaz de 

as liquidar ... E, com todo o respeito por todos os autarcas que tentaram fazer o seu melhor, ha-de haver 

responsaveis por esta dfvida. Tambem ouvimos dizer na ultima reuniao que vai ser feita uma auditoria as contas. 

Entao eu queria perguntar ao presidente da Junt a se, ap6s o resultado da auditoria, pretende intentar ou nao 

uma a~ao judicial aos responsaveis pela dfvida? Porque o erario publico nao pode continuar a ser defraudado." -
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Joaquim Viana, afirmou: "As suas quest6es, aiE~m de 

pertinentes, sao muito importantes. Deixe-me dizer-lhe primeiro que, em relac;:ao a divida, n6s s6 tfnhamos uma 

possibilidade: ou paravamos ou negociavamos. E conseguimos resolver em oito dias aquila que os outros nao 

resolveram em oito anos. Fizemos um acordo de dfvida e de facto ja pagamos duas tranches a empresa aqui 

referida . Relativamente a Camara, nao deslumbramos em lado algum o seu envolvimento, em bora seja afirmado 

pela empresa de que houve esse envolvimento, mas nao encontramos nesta Uniao de Freguesias qualquer 

documento que vincule a Camara a liquidac;:ao do montante em divida a Pirotecnia Minhota. Alias, a Camara 

Municipal rejeita toda e qualquer responsabilidade neste processo e endossou-a na sua totalidade para esta 

Uniao de Freguesias" . E prosseguiu: "Relativamente a amortizac;:ao das dfvidas herdadas da antiga Junta da 

Afurada, os membros da assembleia verificarao a breve trecho no Orc;:amento Comum que nao o fizemos apenas 

no que respeita a Pirotecnia Minhota, mas tambem a outros fornecedores. Conseguimos ate ao momenta 

amortizar a dfvida num total de cerca de 30.000,00€. E 6bvio que os pr6ximos orc;:amentos desta Uniao de 

Freguesias serao inevitavelmente afetados pela gestao indecorosa da anterior Junta da Afurada. Dou-lhe o 

exemplo mais paradigmatico: o impacto do acordo com a Pirotecnia Minhota e anualmente de 30.000,00€, 

montante que poderfamos investir na ac;:ao social, na cultura, etc ... Mas estamos impedidos de o fazer 

atendendo aos acordos que assumimos, porque honramos a nossa palavra enquanto instituic;:ao e enquanto 

autarcas". E concluiu: "Quanta aos responsaveis pela dfvida, a auditoria em curso dira. 0 entao presidente da 

antiga Junta de Santa Marinha ja veio falar com os auditores, deduzindo eu que o mesmo acontecera com o 

entao presidente da antiga Junta da Afurada. E 6bvio que se a auditoria mencionar que ha responsabilidades 

civis ou criminais as pessoas terao que assumir a sua responsabilidade. E imperative de consciencia, e um dever 

nosso. Seria uma vergonha se assim nao fosse. Mas nao podemos falar aqui sabre cenarios, partimos do 

imperative da presunc;:ao da inocencia ... Dos dados que temos, de facto e a meu ver, ninguem podera orgulhar

se. E eu espero que seja desnecessario que esta Uniao de Freguesias tenha que arcar com outro compromisso: o 

de acionar alguma acc;:ao civil ou crime por eventual gestao danosa. Espero que isso nao tenha que acontecer." -

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, solicitou a palavra para um esclarecimento sabre o envolvimento da 

Camara Municipal de Gaia na dfvida a Pirotecnia Minhota, afirmando: "Como sabemos, ha documentos que 

foram enviados a Camara que a comprometem. A Camara, de uma forma indireta se quisermos, e responsavel 

pela divida. A Camara foi notificada pela agente de execuc;:ao em 25 de setembro, portanto antes das eleic;:6es. E 

estranho que depois disto a Camara nao tenha uma resposta para nos dar, nao tenha um esclarecimento para 

nos dar. Podia nao ter havido transferencias integrais, podia ter ficado na conta que a Camara teria que fazer 

uma transferencia para a Junta e que entretanto nao fez ... Tudo isso seria interessante que pudessemos apurar. 

Uma coisa e certa: e a Uniao de Freguesias que vern cobrar a dfvida. Mas que a Camara tinha conhecimento da 
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dfvida, tinha; que a Camara foi notificada, foi. Porque a Camara e detentora dos creditos das Juntas. Portanto, 

nao termos uma resposta, nao termos um esclarecimento por parte da Camara, e muito estranho." ----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA reafirmou que, como consequencia da notificac;:ao para a penh ora de creditos: " Esta 

Uniao de Freguesias ficou sem poder usufruir da transferencia dos duodecimos, que e uma das principais 

receitas da Juntas, por determinac;:ao do tribunal a uma exigencia legftima da Pirotecnia Minhota. N6s s6 

tivemos conhecimento a posteriori, como e 16gico, e a Camara informou o tribunal no dia 2 de Outubro de que 

os valores a que terfamos direito ate final do ano era de 65,742,16€ e como sabe tomamos posse a 23 do 

mesmo mes. Eu tive conhecimento desta realidade na 2~ feira da segunda semana do nosso infcio de mandata. E 

esta a realidade, e estao aqui os documentos comprovativos para consulta se o quiser fazer. Todo o processo 

estara obviamente a disposic;:ao da assembleia para esclarecimento de eventuais duvidas. E nao ha qualquer 

vinculo, nao encontramos qualquer protocolo que comprometa a Camara. Alias, o deputado Joaquim Viana tem 

a oportunidade de pedir diretamente ao entao presidente da Junta da Afurada, uma vez que ele e membro 

desta assembleia, que esclarec;:a de uma forma cabal se ha a implicac;:ao, ou nao, da Camara Municipal.-------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRic;o, do PSD, usou da palavra para pedir o seguinte esclarecimento ao presidente 

da Junta: "Os creditos que estavam para vir da Camara Municipal foram realmente suspensos ou nao? Ou seja, 

ate ao final do ano a Uniao de Freguesias deixa ou nao de ter acesso aos duodecimos e restantes creditos? 

Porque, se assim for, estaremos a falar de sessenta e poucos mil euros que deverao ser abatidos ao valor 

acordado nas negociac;:6es" com a empresa Pirotecnia Minhota. ------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA esclareceu a deputada Anabela Carric;:o que a ac;:ao de penhora ja havia sido 

levantada ap6s consolidado o acordo com a empresa Pirotecnia Minhota, pelo que as transferencias nao 

chegaram a ser penhoradas, estando ja a ser transferidas normalmente para a Uniao de Freguesias. ---------------

- 0 DEPUTADO AMJLCAR ARAUJO, do PSD, usou da pa lavra para um pedido de esclarecimento ao presidente da 

Junta: "A Camara escreveu a agente de execuc;:ao a dizer que devia a Junta da Afurada 65.000,00 €. lsto de 

maneira nenhuma inclui a dfvida que a Camara tem para com a Junta de Santa Marinha. Quando o senhor 

recebeu as contas, a Camara devia a Junta de Santa Marinha 58.000,00€ e devia a Junta da Afurada 65.000€. Eu 

acho que devemos esclarecer estes montantes para que nao haja duvidas, estamos aqui sempre em falar em 

65.000€ e estamos a esquecer do que a Camara devia a Junta de Santa Marinha." ----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA retorquiu dizendo que nao ia discutir o valor que a Camara Municipal devia a Junta 

de Santa Marinha, "Ate porque o deputado Joaquim Leite ja referiu outro montante, perto dos 100.000€, e os 

membros da assembleia terao ocasiao de verificar nos orc;:amentos de ambas as Juntas qual e de facto a dfvida 

da Camara Municipa l para com esta Uniao de Freguesias" . E prosseguiu: "A resposta da Camara ao t ribunal foi 

de que ate ao fina l do ano esta Uniao de Freguesias iria receber 65.742,16€. E sabe o que aconteceria, se nao 

tivesse havido acordo com a empresa Pirotecnia Minhota? E simples: a verba do Fundo de Financiament o das 
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Freguesias referente ao mes de janeiro tambem seria penhorada, ate perfazer o montante da dfvida ... que nao 

seria entao o montante do acordo, porque a exigencia era de 156.000€, mais juros, custas, etc ... " -------------------

- 0 DEPUTADO AMiLCAR ARAUJO, do PSD, voltou a questionar o presidente da Junta: "0 documento que eu 

tenho na minha mao, e datado de dais de outubro de dais mil e treze, e uma resposta do Municipio de Gaia a 

Ora. Isabel Ramos, agente de execu~ao, e diz assim: 'Executado: Freguesia de S. Pedro da Afurada'. Existem 

diversos creditos do executado sabre a exponente no valor total de 65.742,16 € e nao diz que e ate ao fim do 

ano. Eu nao compreendo como e que esta a querer dizer que e ate ao fim do ano! No dia dais de outubro a 

dfvida da Camara a Junta da Afurada era de 65.742,16(. E 0 que aqui esta! Aqui diz que 0 executado e a Junta da 

Afurada. A Camara nao diz que deve a Uniao das Freguesias, como o senhor esta a dizer". E concluiu : 

"Naturalmente que o meu colega Eduardo Matos vai esclarece-lo melhor. Vamos encerrar agora aqui mas o 

senhor nao vai conseguir esclarecer porque esta a fugir com 58.000€." ------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA replicou, dizendo: "A execu~ao foi antes das elei~oes autarquicas, percebeu senhor 

deputado? E entao o executado foi a Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada. E quem e que absorveu 

aquela realidade, nao foi esta Uniao de Freguesias?! Desde logo ficamos responsaveis pelo pagamento do 

montante total que era exigido atraves do tribunal pela Pirotecnia Minhota". E rematou: "0 senhor tem um 

entendimento do montante da dfvida da Camara a esta Uniao de Freguesias, ha outras pessoas com outro 

entendimento e n6s temos tambem um entendimento contrario, mas o dado oficial e que a Camara Municipal 

entendeu que a divida recafa no ano presentee respondeu que n6s devfamos este montante". -----------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, come~ou por pedir ao presidente da assembleia e a todos os 

deputados que lhe dessem algum tempo face a relevancia da materia em discussao. E pediu igualmente aos 

Afuradenses presentes na sala que o ouvissem com redobrada aten~ao. E adiantou: "Aqui estou para dar a cara, 

para assumir aquila que tiver que assumir. Porque? Porque tenho carater, porque tenho boa fe e porque tenho 

consciencia de tudo aquila que fiz enquanto autarca. Aqui estou com gosto, e com muito prazer, para prestar 

esclarecimentos e repor alguma verdade no que se tem dito. E muito se tem dito. E da minha boca ainda 

ninguem ouviu nada". E prosseguiu: "Eu nao percebo que se esteja a discutir as dfvidas da Afurada e que, ao 

nfvel da documenta~ao, me chegue exclusivamente - e ja se percebeu que foi por iniciativa deste brilhante e 

magnifico executivo - apenas tres papeis relativamente aquila que tem sido mais badalado. Portanto, nao 

estaremos ja perante populismo? E digo isto porque? Porque eu nao consigo compreender como e que esta 

Uniao de Freguesias vai gastar mais de 10.000€ numa auditoria externa quando, em rela~ao a Junta da Afurada, 

0 valor da dfvida total ja foi afirmado e reafirmado. 0 tesoureiro e 0 presidente da Junta ja disseram qual e a 

dfvida da Afurada e portanto nao consigo compreender para que e essa dita auditoria. Daqui a mais algum 

tempo vou perceber porque e que ela foi feita e ca estarei. Esse e o primeiro facto. 0 segundo facto ... e uma 

vergonha que eu possa ouvir aqui dizer pelo tesoureiro da Junta que foi acusado pelo vice-presidente da Camara 

13 de dezembro de 2013 I pag. - 11 -

ltVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA 

QUADRitNIO 2013/ 2017 



.~' 
:t "" yl / - ... --. ' 

.. ·.·,t:,nOh" d f ~~ :>' 

santamarinha 
saopedroafurada 

de andar a roubar dinheiro de Santa Marinha para dar a Afurada. Repare-se como isto esta!" E continuou: "Mas 

vamos a factos. E vou come~ar por rebater algumas mentiras. Porque foram publicas. Eu pergunto aqui ao nosso 

colega da CDU see responsavel por este manifesto onde se diz: 'dfvidas da Junta da Afurada': - vou s6 ler o que 

em minha opiniao e mentira - 'Em vesperas das elei~6es autarquicas a Camara apressou-se a afirmar que iria 

ajudar a resolver esta situa~ao' . A CDU ja sabia, depois das elei~6es, que a Camara se apressou a ajudar, e depois 

diz: 'E verdade que nao passaram de promessas vas, que tentavam desesperadamente nao perder votos e e 

verdade tambem que as dfvidas da Junta sao superiores ao inicialmente avan~ado, tendo-se ate chegado ao 

cumulo do anterior Presidente- sou eu!- ter ido embora sem pagar os salarios dos funcionarios' . A CDU nao 

fala verdade. Eu nao deixei salarios em atraso a funcionarios da Junta de Freguesia. Eu saf da Junta e o atual 

executivo tomou posse a 23 de Outubro, o dia em que os funcionarios recebiam os seus vencimentos, como 

sempre aconteceu na Junta da Afurada. Portanto, e mentira que eu tenha deixado um mes de salarios em 

atraso". Relativamente ao processo da Pirotecnia Minhota, afirmou: "Este e um processo que, como disse o 

deputado Joaquim Viana, vern de 2005. 0 deputado Francisco Crista, que acompanha estas lides ha ja algum 

tempo, seguramente sabe o que e que se passou na Afurada em 2006. Sabe que af ocorreu um processo-crime 

movido ao entao presidente da Junta, presidente esse que foi condenado e que tern uma dfvida a pagar a 
freguesia de quase 80.000,00€. Essa senten~a transitou em julgado e ele neste momenta, como e publico, esta a 

cumprir pena de prisao. E portanto esta dfvida a Pirotecnia Minhota decorre daf. Quando este processo se 

iniciou, que tinha a ver exclusivamente com as festas da Afurada, foi-nos dito pela Camara - que e uma 

institui~ao que tern o dever de ajudar a solucionar esta situa~ao- que tudo o que tivesse aver com as Festas de 

S. Pedro seria assum ido pelo Municipio, mal o assunto fosse dirimido nos tribunais. Foi esta a orienta~ao que o 

execut ivo camarario de entao deu ao executivo da Junta de Freguesia, e eu sou solidario ate ao ultimo dia com 

quem e solidario comigo. Foi essa a orienta~ao, em 2006, depois de uma auditoria interna feita pelo mesmo 

tecnico que vai continuar a assessorar a parte da contabilidade desta Uniao de Freguesias. ----------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA pediu ao deputado Eduardo Matos que conclufsse a sua interven~ao. ------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO M ATOS, do PSD, continuou a sua interven~ao, pedindo aos membros da assembleia 

de freguesia mais tempo: "lsto e uma materia delicada, e uma materia que de facto mexe com esta Uniao de 

Freguesias, pelo que gostava que me dessem uma oportunidade para eu poder esclarecer tudo. ---------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA voltou a pedir ao deputado Eduardo Matos que conclufsse a sua i nterven~ao. -

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, decidiu terminar a sua interven~ao, dizendo: "0 senhor presidente 

da assembleia nao merece de facto a representa~ao que o povo da Afurada lhe deu, muito obrigado." -------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA pediu ao deputado Eduardo Matos um maior respeito pela figura institucional 

do pre si dente d a a sse m b I e i a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA dirigiu-se ao deputado Eduardo Matos, dizendo: "Brilhante e quem termina o 

mandata e nem sequer paga a sardinha que encomendou. Magnifico e quem termina o mandata e nem sequer 

paga os a nuncios e as entrevistas que deu aos jornais. Populista e aquele que encomendava transporte para os 

passeios e OS deixou par pagar, e mente quando diz que nao deixou. Vergonhoso e quem consegue contribuir 

para o monstro que nos encontramos, que consegue ter uma dfvida superior ao proprio or~amento anual. Sao 

mais de 200.000,00€ que vamos ter que satisfazer, que os Afuradenses e os Santa-Marinhenses vao ter que 

pagar. E coloca aqui em causa a idoneidade do presidente da assembleia de freguesia?! ... 0 Senhor tem 

espelhos em casa? Eu compreendo o desespero de alguns, porque ja percebi que houve algumas condutas que 

nao sao aceitaveis e nas quais eu nao me revejo" . E concluiu, afirmando: " Houve alguma coragem par parte 

deste executivo na resolu~ao da questao da dfvida a Pirotecnia Minhota. Nos sabemos que, com isso, criamos 

mais despesa, mas vamos honrar os Santa-Marinhenses e os Afuradenses . E iremos apurar responsabilidades 

atraves da auditoria que encomendamos, par uma questao de etica, par uma questao de responsabilidade e par 

uma questao de transparencia . E obvio que havera um relatorio final, do qual esta assembleia tera 

conhecimento . E se forem apuradas responsabilidades civis e/ou criminais agiremos em conformidade." ----------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, apos pedido de autoriza~ao do presidente da Junta, usou da palavra para afirmar 

que: "Eu quando digo uma coisa assumo a responsabilidade daquilo que digo, e nao ha ninguem nesta sala, a 

nao ser o deputado Eduardo Matos, que diga que ouviu aquila que eu nao disse. Aquila que eu disse fo i que, 

acompanhado com o vice-presidente da Cc3mara, com o presidente da Junta e alguns elementos do executivo, 

numa rua que fomos visitar fui acusado de andar a roubar a Junta de Santa Marinha para meter na Afurada. E 

que se levante o primeiro que diga que eu nao disse isto. Eu nao disse, nem nunca o diria, que o vice-presidente 

da Camara me acusou de andar a roubar. Nao foi isso que eu disse. Aquila que eu disse foi que fomos acusados, 

Ia na propria rua, de andar a roubar a Junta de Santa Marinha para par na Afurada. Agora eu pergunto: Nao e 

muito triste andar a retirar verbas de Santa Marinha para par em dia as dfvidas da Afurada, que foram feitas em 

2005, 2008, 2009, 2012? E sim senhor. Mas temos de assumir essa responsabilidade. Vamos ter que liquidar 

essas dfvidas que nos nao contrafmos, e uma verdade. E vamos faze-Jo? Vamos sim senhor! Vamos ter orgulho 

naquilo que vamos fazer? Claro que vamos. Par isso e que fomos eleitos. E essa a nossa responsabilidade" . -------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, dirigiu-se ao deputado Eduardo Matos para dizer que "A CDU nao 

and a a qui a ca~a de bruxas". E continuou: "0 deputado Eduardo Matos, quando entrou na polftica, ja eu ca 

andava. Enfim, era jovem e subiu muito depressa. Tudo bem. Mas nao concordo e que seja deixada uma dfvida 

desta dimensao aos Afuradenses. 0 senhor, como presidente da antiga Junta da Afurada, teve tempo e mais que 

tempo para resolver o problema da Pirotecnia Minhota ... o senhor eo anterior presidente da Camara. Para o Dr. 

Filipe Menezes, a Afurada era um oasis. E entao deu essa linda instru~ao, que todos acataram. Esqueceram-se e 

que as empresas tem empregados e que, se nao lhes pagarem o que lhes devem, o desemprego pode ser o fim 
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desses trabalhadores. Mas ha mais dfvidas. E essas estao a aparecer todos os dias. 0 senhor deputado, 

enquanto presidente da Junta da Afurada, contribuiu para que isto acontecesse. Apenas lhe interessou o poder. 

Quando rebentou o problema da Pirotecnia Minhota, a CDU nao estava na assembleia de Freguesia e o senhor 

teve o cuidado, a amabilidade, de me por ao corrente desta situa~ao . A opiniao da CDU, na altura, era que -------

devfamos ter ido para elei~6es antecipadas porque quem tinha ganho as elei~6es nao tinha sido o senhor 

Eduardo Matos; as elei~6es tinham sido ganhas pelo senhor Antonio Morais, pessoa por quem tenho 

atualmente respeito, mas que esta a pagar por aquila que cometeu. E as pessoas quando cometem erros nao 

deixam de ser minhas amigas, mas tem de pagar por isso" . Referindo-se concretamente a divida da Pirotecnia 

Minhota, o deputado do CDU afirmou: "Vamos ser claros. Antes da a~ao de penhora a Junta de Freguesia houve 

um pagamento por parte da Camara de Gaia de 35.000.00€ para nao haver escandalo e a empresa calou-se por 

alguns dias. A anterior Camara sempre se responsabilizou por essa dfvida. Entretanto, o atual presidente do 

municipio logo a seguir a tomada de posse disse que ia cumprir escrupulosamente as dfvidas que o Municipio 

tinha para com terceiros. E verdade que parece nao haver nada de formal que responsabilize a Gimara, mas nao 

ha duvida do envolvimento da mesma nesta dfvida. E e uma honradez para qualquer presidente cumprir. Como 

esta agora o presidente da Uniao de Freguesias a fazer com o acordo que fez com a Pirotecnia Minhota. A 

Camara e que esta em falta, porque nao respeitou o acordo que o anterior executive municipal tinha com a 

Junta da Afurada. Eu nao estou a passar a bola daqui para ali. Se ha pessoas culpadas, essas nao estao neste 

executive da Uniao de Freguesias". A concluir, o deputado da CDU afirmou: "E por estas e outras raz6es que nos 

achamos que a auditoria deve ser feita. E ao defender auditoria, nao estamos a afirmar que os senhores 

Joaquim Leite e Eduardo Matos roubaram. A auditoria e que nos ira dar todas as explica~6es. Se calhar os 

senhores deputados Joaquim Leite e Eduardo Matos tomaram as decis6es que achavam que deviam tamar. E 

tao simples como isto. Esperaremos pela auditoria enos tomaremos as decis6es que tivermos de tomar." --------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, dirigindo-se ao deputado Francisco Crista, afirmou: "Sera obviamente o presidente 

da entao Junta de Freguesia da Afurada que tera que demonstrar a implica~ao da Camara no processo da 

Pirotecnia Minhota. Nos batemos a porta da Camara ... Eu proprio falei com OS atuais presidente e vice

presidente por mais do que uma vez e ambos foram bem claros: 'havendo protocolo, havendo compromisso 

formal da Camara, assumiremos muito naturalmente as nossas responsabilidades; mas nao havendo ... ' Qualquer 

divida deste montante implicaria um protocolo ou algo formal. Mas nao ha nada. Zero!" E concluiu: "No que 

respeita ao acordo com a empresa credora, o senhor deputado tem um pensamento discordante do nosso, o 

membra da CDU que integra este executive e que tao brilhante trabalho tem desenvolvido, acompanhou todo o 

processo, mesmo discordando dele tambem. Voces tem a mesma posi~ao porque entendem que a Camara e 

que devia assumir o pagamento a Pirotecnia Minhota, so que nos nao a podemos implicar porque nao ha 
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responsabilidade formal. A unica responsabilidade decorre da penhora que n6s recebemos com a execu~ao da 

agente Isabel Ramos de Ponte de Lima, e essa implica somente a entao Junta de Freguesia da Afurada." ----------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, replicou, para defender o seu ponto de vista: "Eu queria perguntar 

ao presidente da Junta quem e que pagou os 35.000€ a Pirotecnia Minhota? Foi a antiga Junta! E se pagou e nao 

era da sua responsabilidade, por que o fez. Ninguem chega a minha porta com uma dfvida do senhor para ser eu 

pagar. Se a dfvida e sua eo senhor que a vai pagar. 56 porque sou deputado, eu vou pagar 35.000€? E o senhor 

vai pagar depois 0 que, 0 resto?! Por isso, eu queria saber quem e que pagou OS 35.000€, qual e a assinatura que 

esta Ia. E sea assinatura e da Camara, ela e responsavel de facto pelo pagamento da dfvida ... e na totalidade!" -

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA confirmou que os 35.000€ foram pagos pela entao Junta de Freguesia de Sao Pedro 

da Afurada atraves de uma movimenta~ao no BAN IF, dias antes das elei~6es autarquicas." ---------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, come~ou por defender alguma diplomacia no debate: "Nesta casa, 

todos, alguns mais do que eu, sabem que devemos defender uma coisa chamada diplomacia, por isso pe~o que 

a diplomacia impere nesta casa e que ela seja extensfvel a linguagem. Esta e casa da democracia mas tambem e 

casa da diplomacia e do respeito". E prosseguiu: ''Relativamente a questao das dfvidas da Afurada, e evidente 

que nos jornais se diz muita coisa, muitas verdades, muitas inverdades .. . Cabe-nos a n6s ter os jornais como 

ponto de referencia e cada um tem as referencias que quer. Quanta a questao do pagamento da dfvida a 
Pirotecnia Minhota, e 6bvio que este executivo teve muita honra ao resolver esta questao, porque quem se 

sujeita a amar sujeita-se a padecer, como diz o ditado. N6s herdamos a fusao de duas freguesias, e estas ao 

fundirem-se fundem os creditos e os debitos. E tao simples como isto. Por isso, devemos saudar a honradez, a 

lisura e a elevada postura do executivo na resolu~ao deste assunto. E obvio que e importante determina r de 

quem sao as culpas. Mas importava resolver a questao e, do nosso ponto de vista, este executivo esteve acima, 

muito acima, das responsabilidades que lhe sao exigidas. Fez um bom acordo, apesar de feito a pressa, a ultima 

da hora. E se 0 nao fizesse nao havia brinquedos para dar as crian~as, nao havia dinheiro para OS cabazes de 

natal. E se calhar nao havia realmente dinheiro para pagar salarios. Mas ha e vai haver, gra~as ao acordo". E 

continuou: "E verdade que o anterior executivo camarario esteve menos bem neste processo. Os jornais 

disseram muita coisa acerca da Camara e agora estamos a apurar que algumas dessas coisas afinal eram 

verdade. A Camara teve muita responsabilidade na divida da Afurad a, s6 para conseguir mudar a inten~ao de 

voto na Afurada, do PS para o PSD, mas quando percebeu que essa inten~ao de voto voltava a mudar. .. Sera isto 

a engenharia do tempo? Sera a engenharia de ausencia de diplomacia? Esperemos que a auditoria que vai ser 

feita traga a lume, traga ate todos nos, com a diplomacia que nos e exigida, todas as responsabilidades do 

passado. Por esse motivo, o meu bem aja a este executivo. Todos temos que contribuir para o bom-nome desta 

Uniao de Freguesias, porque se os habitantes de Santa Marinha merecem todo o respeito, os da Afurada 
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tambem o merecem. E nao e nestes momentos menos bons que os habitantes da Afurada serao esquecidos ou 

serao menos valorizados. Serao tao valorizados e tao lembrados como os de Santa Marinha." -------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, usou da palavra para pedir ao presidente da Junta que, quando se 

referir a casos passados, seja claro nas suas palavras. E explicou porque: "Eu digo isto porque agora somos uma 

Uniao de Freguesias. E quando disse ha pouco que resolveram em oito dias o que outros nao reso lveram em 

oito a nos, referindo-se ao ponto da ordem de trabalhos que esta em discussao, as pessoas que estao a ouvir --

julgam que os senhores resolveram em oito dias o que anterior executivo nao resolveu em oito a nos. Ora bem o 

anterior executivo- o de Santa Marinha- nao tinha aver com a Afurada" . E concluiu: "Pedia-lhe que daqui em 

diante fosse rigoroso, porque hoje quando nos referimos a Junta sabemos perfeitamente que estamos a falar de 

Santa Marinha e Afurada, mas quando estivermos a falar do passado ficamos na duvida, sendo, por isso, 

necessaria que se refira muito claramente a cada uma das freguesias, para nao haver duvidas no publico."-------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA dirigiu-se ao deputado Adelino Araujo para registar com agrado as suas palavras, que 

considerou como "precisoes e estimulos". Sublinhando, porem, que "o que estava penhorado eram as 

transferencias dos duodecimos, pelo que nunca estaria em causa a oferta de brinquedos as crian~as das escolas 

publicas, a nao ser por op~ao politica. Mas sempre foi um compromisso nosso manter a oferta dos brinquedos, 

como ate aqui foi uma realidade. Mas n6s vamos faze-lo de uma forma distinta. Enquanto aqui estivermos, 

jamais colocaremos em cada um dos brinquedos a fotografia do presidente, isso nao faremos, porque 0 unico 

retorno que queremos com essa a~ao eo sorriso das crian~as". E continuou, agora para responder ao deputado 

Artur Oliveira: "0 que eu procurei dizer e que desatamos em oito dias um n6 que se arrastava ha oito anos. A 

questao da diferencia~ao de uma e de outra freguesia nao se justifica, porque agora somos um todo para o bem 

e para o mal. Alias, a propria convocat6ria desta reuniao esclarece que o que estamos a discutir sao as dividas 

herdadas da antiga Junta da Afurada. No entanto, convem sublinhar que, como ja o dissemos publicamente e 

nesta assembleia de freguesia, havia uma situa~ao equilibrada na entao Junta de Freguesia de Santa Marinha. 

lndependentemente de tambem ter dividas. Como e o caso de mais de 20.000,00€ de obras realizadas numa 

arteria que e neste momenta a nossa maior dor de cabe~a. Mas que em breve tera o seu desfecho." --------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou por fazer um esclarecimento: "Eu quero que fiquem todos 

cientes que vim aqui aos senhores que estao a fazer a auditoria . 0 senhor presidente da Junta disse-o, mas ele 

deturpa muitas coisas, faz muitos truques, baralha tudo. E com certeza que voces f icaram aflitos, pensando: 

'queres ver que o gajo vai preso ou tem algum pintelho para ai'. Aqui nao ha nada disso. Eu vim aqui porque se 

extraviaram os documentos que foram enviados para o tribunal de contas. 0 tesoureiro da Junta te lefonou-me e 

eu falei com a nossa contabi lista e vim com ela confirmar a data em que os documentos foram para o tribuna l 

de contas". E continuou, dirigindo-se agora ao presidente da assembleia: " Eu tenho muito respeito pelo senhor, 

mas quero dizer-lhe uma coisa: a mesa convocou uma assembleia extraordinaria para debater o problema das 
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contas da Afurada e eu acho que, sendo assim, o senhor devia conceder mais tempo ao deputado Eduardo 

Matos para que ele possa fazer um esclarecimento profunda da situa~ao". De seguida dirigiu-se ao presidente 

da Junta: "Outra coisa que queria dizer ... e que e, na verdade, baixo mandar fazer uma auditoria, porque quando 

eu cheguei aqui - ha doze anos - tinha muita coisa ... E, se eu tivesse mandado fazer uma auditoria, ia muita 

gente presa. Mas isso nao era gratificante e eu preferi fazer contas ... Gastar 10.000,00€ numa auditoria quando 

sao precisas receitas, quando as verbas come~am a faltar, nao esta certo. Quem concorre a presidente tern de-

saber antes o que se passa e depois assumir as suas responsabilidades. E o senhor teve reuni6es com o ex

presidente da Afurada e tern agora consigo o mesmo contabilista daquela Junta. A Afurada tern um potencial 

medonho para conseguir pagar a sua divida em um ano ou dais. Se eu fosse presidente fazia-o . E s6 uma 

questa a das pessoas quererem trabalhar" . Sabre a referencia a uma fotografia do anterior presidente da antiga 

Junta de Santa Marinha colocada nos brinquedos oferecidos as crian~as no natal, o deputado Joaquim Leite 

afirmou: "0 que eu punha nos brinquedos era uma mensagem do presidente, e acho que era justa. Mas e muito 

baixo o atual presidente da Junta vir agora falar numa coisa dessas, quando ele pega e faz um a nuncio de rodape 

num jornal e poe ali uma carrada de coisas; aquila sim e que nao tern nexo nenhum". A concluir, o deputado 

Joaquim Leite dirigiu-se ao vagal do executivo Raimundo Filipe: " Quantas vezes, nas assembleias, quando o 

senhor era deputado, nos apresentavamos 300.000€ de saldo, 250.000€, 350.000€, mas com o plano de 

atividades todo completo, com mais 100.000€ extras que tfnhamos que dar as coletividades e outras 

institui~6es, para obras e coisas de necessidade pendentes, e o senhor dizia-me 'Nao e justa que a Junta de 

Freguesia apresente um saldo tao elevado; isto parece uma Camara'. E eu uma vez respondi-lhe 'Voces tern o 

vfrus de nao saber governar'. E agora aqui esta o nosso governo. Se nao fossemos nos, que poupamos, que nos 

sacrificamos, que fomos rigorosos, organizados, o dinheiro que gastamos neste ediffcio, no cemiterio, no 

autocarro, na carrinha, e apresentar um saldo de 222.000€, com 20.000€ por pagar de uma obra que o 

presidente da Junta diz que nao e uma obra relevante, nao sei como seria. E esta referenda a obra da rua 

Augusto Santo deixa-me muito triste sabe. Mas esses 20.000€ estao num documento que o presidente da Junta 

assinou a parte, par isso nos nao devemos nada a ninguem. E se eu ainda hoje aqui estivesse, quando a obra 

estivesse conclufda nos pagarfamos, fora dos 222.000€ que deixamos, os 20.000€ que estavam em faltam". -----

- 0 PRESIDENDE DA JUNTA dirigiu-se ao deputado Joaquim Leite, come~ando por afirmar: "Afinal o senhor 

esteve com os auditores, o senhor ate referiu que documentos tao importantes como os que sao enviados para 

o tribunal de contas nao estavam aqui, foram extraviados. Foi o que o senhor disse. Eu anotei com precisao, esta 

gravado". E prosseguiu: "Relativamente aos brinquedos de natal, sa be senhor deputado Joaquim Leite, e uma 

questao de estilo, mas tambem de consciencia. Nos so queremos um retorno: o brilho nos olhos das crian~as, a 

alegria delas, mais nada, nao fazemos populismo, nao fazemos polftica nas escolas de ambas as f reguesias. lsto 

mudou e para melhor". E continuou: "Relativamente aos truques, a qui nao ha truques, nem truques altos nem 
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truques baixos, ha sim rigor e transparencia, essa e a diferenc;:a. Foi isso que determinou a auditoria, que, para 

alem disso, e muito bem, a meu ver, foi uma exigencia do acordo politico celebrado com a CDU. Mas a auditoria 

foi tambem decidida por uma questao de etica e de clarificac;:ao. Sabe porque? Porque a auditoria e uma figura 

pedagogica e nao persecutoria, de modo a haver transparencia democratica . E so isto que nos queremos: saber 

a verdade, como e que foram geridos os recursos financeiros. E isso que vamos procurar saber, mais nada. Nao 

andamos aqui a perseguir ninguem, nem empolamos a questao, nem inventamos factos" . E concluiu: "Afinal, em 

2001, o que eu retiro das suas palavras e que lhe faltou coragem para auditar as contas da Junta. Se havia factos, 

como o senhor diz, porque nao o fez? E considera-se um bom gestor?! De facto, o senhor acautelou os 

interesses dos Santa-Marinhenses!. .. 0 senhor deixou prescrever algo que eventual mente estaria mal.------------

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao deputado Joaquim Leite, afirmou: " De facto, nos travamos aqui 

varias conversas sobre a questao das transac;:oes orc;:amentais, uma vez que, na nossa opiniao, nao era polftica de 

boa gestao fazer transitar cerca de um quarto do saldo dos orc;:amentos de um ano para o outro, porque isso 

dificultava depois o trabalho de fiscalizac;:ao por parte da assembleia. Mas nao so por isso. Nos achavamos 

tambem que esse dinheiro poderia ser aproveitado de outra forma, para suprir aquila que era, e continua a ser, 

as necessidades das pessoas de Santa Marinha. Eu sou daqueles que gostam de fazer uma gestao rigorosa do 

dinheiro. E se, ao fim do ano, sobrar algum dinheiro, acho que se deve acudir as necessidades das pessoas. Nao 

devemos e fazer o mesmo que faz o governo, que deixou o pais na situac;:ao em que se sabe." E continuou: "E e 

bom dizer que aquila que nos herdamos em termos da Junta da Afurada e uma situac;:ao muito parecida com a 

que o PSD herdou no pais. Ou seja, a divida da Junta da Afurada aproxima-se dos 105/110% daquilo que eram os 

seus rendimentos anuais e nos estamos a conseguir fazer uma gestao um bocado diferente daquela que o 

governo esta a fazer a nivel nacional. E que nos nao estamos a impor uma polftica de austeridade as populac;:oes. 

Com a nossa gestao, estamos a conseguir absorver a divida de forma a que as pessoas de Santa Marinha 

pudessem continuar a receber brinquedos, a receber cabazes de natal. .. e vao continuar a ter o almoc;:o de natal, 

exatamente como as pessoas da Afurada, que nunca tiveram este tipo de benesses. E isto vai ser possivel grac;:as 

a boa gestao que nos estamos a fazer. 0 governo do pais nao fez isto, 0 governo do pais cortou nos subsidies, 

prepara-se para cortar nas pens6es ... 0 governo do pais aplica uma polftica totalmente dife rente da nossa. E e 

esta a diferenc;:a do PS e da CDU na gestao da coisa publica."--------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu a palavra ao presidente da assembleia para uso da defesa da 

honra, comec;:ando a sua intervenc;:ao da seguinte forma: "Aproveito a figura da defesa da honra, visto que o 

repto do deputado Joaquim Leite nao foi leva do em considerac;:ao por vossa excelencia". E continuou: "0 senhor 

presidente da Junta disse duas coisas: que conseguiu resolver em oito dias aquila que outros nao resolveram em 

oito a nos- os outros, que sou eu e os meus colegas de executive- e que competia ao entao presidente da Junta 

da Afurada - que sou eu - tentar provar o envolvimento da Camara. E eu vou ser muito rapido nestas duas 
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quest6es. Este processo da dfvida a Pirotecnia Minhota teve tres senten~as: do Tribunal da Coma rca de Ponte de 

Lima, da Rela~ao de Guimaraes e do Supremo. Na primeira estancia, a Junta da Afurada foi absolvida, mas a 

empresa recorreu para o Tribunal de Rela~ao de Guimaraes que condenou a Junta; a Junta recorreu entao para 

o supremo e este confirmou a condena~ao da junta. Depois disso houve par parte do executive da Junta da 

Afurada uma proposta de acordo com a empresa para nao chegarmos a penhora, mas a empresa recusou . 

Depois disso a empresa avan~ou para a primeira penhora, em abril de 2013. Eu tentei, eu e o meu executive, 

porque, como disse o presidente da Junta, e e verdade, nao havia protocolo nenhum entre a Junta e a Camara. 

Mas havia uma questao de moralidade que, na minha opiniao, vale mais de que vinte documentos escritos. Em 

Junho, estavamos na semana das festas, a primeira penhora chegou a Junta. Repito : estavamos na semana das 

festas de Sao Pedro. E ai eu, o meu executive e o Presidente da Assembleia de Freguesia, fomos em busca da 

moralidade do Municipio da Camara, que tinha o dever de auxiliar a Junta da Afurada neste problema grave. E 

esse envolvimento da Camara foi conseguido. 0 entao presidente de Camara, Dr. Luis Filipe Menezes, deu 

orienta~6es a um vereador, neste caso particular o Dr. Mario Fontemanha, para encontrar uma solu~ao da 

Camara resolver o problema. Repito que nunca houve de facto nada assinado, mas houve reuni6es nas quais 

estiveram presentes as advogados de um lado e do outro, da Junta, da Camara e da Pirotecnia Minhota. Travou

se a primeira penhora porque se conseguiu envolver a Camara. Houve entao o primeiro acordo assinado par 

mim, que foi redigido no gabinete de Sr. Vereador Mario Fontemanha, que era de 105.000,00€. E par que e que 

era 105.000,00€? Porque este processo dizia respeito a duas faturas e havia outro processo que estava num 

Tribunal Administrative, que era de umas letras, que tinham uma assinatura que nao era a minha. Havia indicios 

muito fortes da falsifica~ao da minha assinatura e esse processo ainda estava a decorrer. Mas o entao Vereador 

Fontemanha propos que a Junta desistisse desse processo e juntasse as duas situa~6es, de que resultaria uma 

quantia de 105.000,00€ e, pelo seu lado, a empresa par si perdoaria a maioria dos juros ao processo. Eu falei 

com as meus colegas e aceitamos esse acordo. Mas devo dizer-vos que nao aceitei o acordo com muita 

convic~ao e disse isso ao vereador. Mas como era a Camara que se prontificava a transferir as verbas acordadas, 

nos nao estavamos em condi~oes de dizer que nao estavamos de acordo com aquila que nos estavam a propor, 

embora eu tivesse a certeza absoluta de que a Junta ganhava o processo da falsifica~ao da minha assinatura. E 

foi isto que se conseguiu: um acordo com o pagamento da divida em quatro presta~oes. Mas o tempo foi 

passando e a Camara nao cumpriu aquila com que se tinha comprometido. E verdade que nao assinou nada, 

mas tinha-se comprometido, na presen~a de um representante da empresa, a fazer as ditas transferencias. Ha 

documentos que comprovam o que eu estou a dizer. Eu s6 queria chamar a aten~ao para um e-mail que o ex

vereador Mario Fontemanha enviou para a empresa, em que diz assim: 'Exmos. Senhores, no seguimento de 

contacto telef6nico relativamente a a~ao intentada pela vossa empresa contra a Junta de Freguesia da Afurada, 

sou a informar que a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia nao conseguiu em tempo uti! levar a reuniao de 
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Camara as transferencias dos valores acordados no acordo de pagamento celebrado entre vossas excelencias e a 

Junta de Freguesia da Afurada, apenas por motivos de falha administrativa, uma vez que nao foram cumpridos 

os prazos legais de entrega da mesma a tempo de ir a ultima reuniao de Camara. Quero no entanto reiterar mais 

uma vez que a Camara Municipal de Gaia ira transferir os valores para a Junta de Freguesia da Afurada de forma 

que o acordo estabelecido entre a Junta e a vossa prezada empresa possa ser cumprido . Os meus 

cumprimentos, Mario Fontemanha.' Data do e-mail: 30/07/2013. Portanto, esta a qui a prova do envolvimento, 

pelo me nos moral, da Camara nesta divida. Mas a verdade e que a Camara nao transferiu nenhumas verbas para 

a Junta. E avan~amos para um segundo acordo, que foi bater na semana das elei~6es . E mais uma vez a 

Pirotecnia Minhota foi a Camara, mais uma vez na presen~a dos advogados, na presen~a do presidente da 

assembleia de freguesia, do vereador Mario Fontemanha e desta vez com o vice-presidente. E dai saiu o 

segundo acordo. Porque, nas palavras do vice-presidente, se entendia que o assunto nao devia passar para esta 

nova realidade da Uniao de Freguesias. E nesse acordo chegou-se aos 115.000,00€. lsto e, a empresa aumentou 

10.000,00€, alegando que o anterior acordo nao se havia cumprido, etc., etc. E foi ai que se decidiu que fossem 

transferidos os 35.000,00€ para uma conta do BANIF, atraves de um cheque que nos deu a Camara. Foi a 

solu~ao encontrada e entao assumida pelo vice-presidente da Camara. Eu digo o nome aos bois, nao tenho 

problema nenhum, digo aqui e digo em qualquer lado, porque e verdade. E assim evitamos a penhora, ficando o 

vice-presidente de levar a reuniao de Camara uma proposta de ajuda a Junta de Freguesia da Afurada para o seu 

reequilibrio financeiro. Alias, ha um e-mail do Mario Fontemanha para a Junta, no dia 27 de setembro, onde se 

diz: 'Sugiro que se prepare entao a proposta conjunta com a colabora~ao do Sr. Diretor Dr. Carlos Pinto. Assim 

proponho que segunda-feira de manha nos possamos reunir para o efeito'. Mas este segundo acordo tambem 

nao foi cumprido" . Ap6s uma breve pausa, o deputado Eduardo Matos dirigiu-se diretamente ao presidente da 

Uniao de Freguesias: "Mas ha uma coisa que lhe quero dizer, eu e os meus colegas do executive, bem como o 

anterior presidente da assembleia de freguesia, tudo fizemos para sermos n6s a resolver esta situa~ao. E e com 

muita pena nossa que a Camara nao tenha honrado os compromissos que tinha connosco. Foi par isso que lhe 

disse, num encontro que tivemos antes da sua tomada de posse, que iria herdar um problema grave. Recorda

me bem que comecei par lhe mostrar o bam e depois mostrei-lhe o mal. Mostrei-lhe tudo. Obviamente que nao 

o fiz ao pormenor, porque nao tivemos tempo, mas mostrei-lhe tudo e disse-lhe que estava disponivel, quando 

quisesse, a hora que quisesse, para esclarecer o que fosse preciso esclarecer. E continuo a estar. 56 e pena que 

ja tenha celebrado um acordo com Pirotecnia Minhota, porque acho que este foi um mau acordo, muito penoso 

para esta Uniao de Freguesias. Na verdade, a empresa conseguiu num curta espa~o de um mes ganhar mais 

cerca de 40.000,00€. Eu lamento profundamente que isso tenha acontecido porque as contas sao faceis de 

fazer. Eu travei este processo durante sete anos com esta empresa, conhe~o bem o seu proprietario, tivemos as 

nossas divergencias, chegamos ao ponto que se chegou, e acho que se o senhor tivesse tido a humildade de 
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aproveitar a minha disponibilidade para discutir o assunto com a Pirotecnia Minhota talvez tivesse conseguido 

urn melhor acordo. Se me pedisse, eu estaria disponlvel para ir consigo pedir ao proprietario da empresa que 

tivesse em conta a forma como este processo tinha decorrido. Podia nao resultar, mas ele sabe tao bern como 

eu qual foi o comportamento da anterior Camara" . E a concluir, afirmou: " Eu li num jornal que a atua l Camara 

esta a aguardar as auditorias as Juntas para depois ver se pode de facto ajudar as freguesias que tern sido 

citadas nos jornais. Mas eu nao acho que era preciso saber o resultado da auditoria para isso. E a nossa Uniao de 

Freguesias nao se pode dar ao luxo de nao tentar que a Camara ajude a solucionar este problema. Ate porque 

tern moralidade para isso neste processo, pelas razoes que acabei de elencar. No que respeita a outros 

processos teremos que os discutir, mas neste caso a auditoria nao e precisa para nada. Portanto, se tiver que 

contar comigo para relatar a atual Camara o que realmente aconteceu, para que se perceba a moralidade da 

questao, estou a sua disposi~ao ... eu e os meus colegas do anterior executivo." -------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA agradeceu a disponibilidade do deputado Eduardo Matos e pediu autoriza~ao ao 

presidente da assembleia para que o tesoureiro da Junta tomasse o uso da palavra, visando a presta~ao de 

alguns esc Ia reci me ntos j u lgados necessa rios." --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA come~ou por se dirigir ao deputado Joaquim Leite, afirmando: "Desculpe, mas nao 

se pode ficar nesta sala com a suspei~ao da existencia de documentos extraviados, assim tao levianamente 

conforme se ventilou. Quando os documentos se entregam em mao ha urn registo com assinatura, e a pessoa 

que os assinou e responsavel por eles; quando os documentos sao enviados por correio registado com aviso de 

rece~ao, tambem alguem fica responsavel por eles; s6 quando se mandam documentos por correio normal e 

que e posslvel que eles se extraviem. E que quando fala em documentos extraviados a impressao que da e que 

isto anda a balda e desapareceu tudo. E nao e assim, como bern sabe" Ap6s este esclarecimento, dirigiu-se ao 

deputado Eduardo Matos: "E certo que, com este tempo todo que utilizou, conseguiu defender a sua honra, mas 

sempre com a honra ofendida. lsto porque nao existe nenhum protocolo desta dlvida com a Camara. 0 senhor 

leu urn e-mail do Vereador Fontemanha, mas tambem deveria ler urn outro e-mail que diz o seguinte: 'Ap6s 

inumeras reuni6es, promessas, acordos e e-mails, a garantir o cumprimento do acordado, chegamos ao dia 20 

de setembro apenas com incumprimentos e sem solu~oes possfveis que nao sejam a penhora total dos bens da 

Junta de Freguesia e, posteriormente, os bens da Junta de Santa Marinha'. E este o resultado de uma dlvida com 

oito anos. Quando se negoceia com promessas de pagamento para amanha e facil. 0 problema e que o amanha 

nunca chega. E era born que se esclarecesse, nomeadamente o ex-presidente da antiga Junta da Afurada, a que 

titulo esses 35.000,00€ foram dados a Junta. Vieram como donativo? Vieram como ajuda? Vieram para cobrir a 

despesa de alguma coisa? E que eu gostaria de ver o documento que suportou essa verba. Nao foi transferencia, 

foi urn cheque que foi movimentado no BANIF da Maia. E em rela~ao a reuniao que estava marcada para 2 de 

Outubro, recordo que no dia 1 desse mesmo mes dera entrada no departamento das Finan~as e Patrim6nio da 
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Gimara o documento para o cancelamento de todas as transferencias para a Junta da Afurada . Portanto a 

minha pergunta e esta: para que era essa tal reuniao?" E concluiu: "Podem dizer que este executive fez um mau 

acordo, mas ha uma coisa que posso garantir - este acordo nao e feito com promessas de pagamento, e feito 

com pagamentos reais. E e com pagamentos rea is que nos nos vamos livrar desta divida. ------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, respondeu ao tesoureiro da Junta, afirmando: " 0 e-mail datado do 

dia 20 de Setembro a que fez referencia e da empresa Pirotecnia Minhota para o gabinete do presidente da 

Camara de Gaia. No que respeita ao cheque, o seu levantamento foi feito par uma funcionaria da Junta nos 

servi!;OS da Camara de Gaia e foi depositado no balcao BANIF na avenida da republica . Foi esta a solu!;ao que a 

Camara encontrou para solucionar o problema, com a dita promessa de moralidade. E verdade que nao ha nada 

escrito, mas acredito que a reuniao marcada para o dia 2 de outubro iria resolver definitivamente o problema da 

divida". E, a terminar, afirmou: "Sinceramente, eu acho que o vosso acordo foi mau. Pode ter sido o acordo 

possivel, acredito nisso. Mas faltou-vos o envolvimento da Camara. Nos acordos anteriores, o antigo executive 

da Camara conseguiu convencer a empresa a reduzir juros. E a meu ver, sea Camara Municipal tivesse estado ao 

lado da Junta nas negocia~oes deste ultimo acordo, o peso institucional seria maior e poderia ter evitado um 

custo tao eleva do para a Uniao de Freguesias, uma vez que a empresa conseguiu mais quase 40.000,00€." ------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA questionou as membros da assembleia sabre o eventual prolongamento da 

reuniao para Ia da meia-noite, de forma a dar oportunidade a todos as deputados de se pronunciarem a 

proposito do assunto em discussao, o que foi aceite pelo plena rio. ------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA agradeceu a concordancia dos deputados no prolongamento da 

reuniao, que considerou estar a ser esclarecedora. E porque, na sua opiniao, as interven~oes do tesoureiro da 

Junta tem sido muito clarificadoras, pediu autoriza~ao para que o mesmo voltasse a usar da palavra. --------------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA voltou a dirigir-se ao deputado Eduardo Matos, afirmando: "0 valor que a empresa 

nos solicitava era 154.000,00€ a data dos factos. E se nos nao resolvessemos de imediato a questao, OS juros 

estariam sempre a contar. Com a negocia!;ao reduzimos a verba para 116.000,00€. Agora e facil dizer que o 

acordo podia ser melhor. Mas voces tiveram tanto tempo para negociar isto, tiveram tanto tempo para cumprir 

acordos e para arranjar dinheiro. E nao fizeram nada. Eu gostava era de saber como e que a Camara manda 

35.000,00€ para a Junta, assim a dais au tres dias das elei~oes, sem haver um documento interne. Tinha que 

haver um protocolo desse montante com o fim a que era destinado. Se eu estivesse na Junta nessa altura 

exigiria saber como e que OS 35.000,00€ Vinham parar a minha mao, com que base e a que protocolo dizia 

respeito. Porque se realmente aquele montante se destinava a amortizar uma divida existente, teria de se 

elaborar um protocolo para que eles assumissem a divida toda. E nesta altura nos estariamos, se necessaria 

fosse, a acionar juridicamente a Camara para cumprir com o seu compromisso, como a empresa de pirotecnia 

fez agora esta Junta". E continuou: "Eu queria deixar bem clara que nos vamos resolver tad as as situa!;6es que 
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herdamos. De uma forma ou de outra teremos que as resolver. Agora e bom que fique na consciencia de todos 

que isto nao pode perdurar muito tempo, nao se pode fazer promessas quando nos nao as podemos cumprir, 

nem podemos estar a fazer promessas 'de boca' a espera que alguem venha depois resolver os nossos 

problemas. Os acordos tem que ser passados a escrito, para que responsabilizem os que estao e os que hao de 

vir. Quando e tudo '31 de boca' ninguem e responsabilizado. E isso que nos ensina o codigo administrative n2.7, 

que diz 0 seguinte: 'ninguem e responsabilizado pelas informa~oes do que faz; so se e responsabilizado quando 

as faz por escrito' . E nos estamos a qui a atribuir responsabilidades a todos sem ninguem realmente ter 

responsabilidades. E, conscientes disso, vamos aguardar com calma e com serenidade o que a auditoria nos diz. 

Se ha responsabilidades ver-se-a, se nao ha, ver-se-a tambem. Agora nao vamos fazer campo de batalha nem 

persegui~ao a ninguem, vamos deixar as coisas correrem calma e serenamente, mas sem nos podermos 

esquecer que as dividas existem e que temos que as resolver."------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, come~ou por afirmar: "Antes de mais, queria pedir ao presidente da 

assembleia que, em futuras reunioes, nao ceda a truques. Porque se o insulto, a falta de educa~ao e os 

trauliteiros vencerem, eu tambem passarei a usar essas armas. Eu nao vou assistir impavidamente que pessoas 

que sabem o que estao a fazer, porque tiveram ja nas suas maos o destino das duas freguesias, venham aqui 

com habilidades para falarem durante o tempo que querem, em prejuizo dos outros. lnclusivamente, cansamos 

o publico e para as proximas vezes bem podemos apelar para que venham, porque nao se sujeitarao a isto. lsto 

e o que faz haver absten~ao. As pessoas preferem ficar em casa a ver um filme, a ver uma novela, em vez de 

assistirem a estas faltas de educa~ao . Vamos, por isso, respeitar-nos uns aos outros". Posto isto, afirmou o 

seguinte: "Ao contrario do que o deputado Eduardo Matos possa pensar, eu estou solidario com ele. Se eu 

estivesse no seu Iugar tambem fica ria muito chocado de ver os meus companheiros de bancada a abandonarem

me. E triste. Porque o senhor faz parte da mesma bancada e agora como e que o deixam sozinho? 0 Senhor 

pertence a uma equipa de perdedores, porque o povo nao e cego. Eu estou com pena, porque o senhor, com 

esse seu ar candido, veio agora fazer o que fez e quase me fez chorar. Mas eu pergunto: ha dividas por pagar ou 

nao ha? 0 senhor fez promessas, fez contratos, acordos, e nao cumpriu, nao pagou porque? 0 tempo que o 

senhor utilizou agora em defesa da sua honra seria mais bem utilizado em ajudar este executive, dando os 

dados que agora, por fim, tentou dar. Agora congratulo-me com alguma coisa de util que o senhor fez. Mas 

antes nao, porque veio insultar as pessoas que aqui estao e que mereceram a confian~a da popula~ao e do povo 

de Santa Marinha e Afurada, e isso nao me parece bem. Alias, eu ia fazer um apelo para que acabassemos com 

isto de dividir as pessoas entre Afuradenses e Santa-Marinhenses. Nos somos uma Uniao de Freguesias, estamos 

todos no mesmo barco, sea Afurada for ao fundo, vai tambem Santa Marinha". E recordou: "Ja houve aqui uma 

coisa menos correta, quanto a mim, em rela~ao ao centro de saude da Afurada. Tentou-se virar a popula~ao 

contra o atual executivo. E nao foi numa assembleia, foi numa reuniao publica do executive. E agora eu esperava 
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que tivessem alguma palavra de congratula~ao pelo que foi feito, porque o centro de saude ja reabriu, 

contrariamente ao que se dizia. Afinal nao havia aqui nenhum gato escondido com o rabo de fora . Cumpriu-se 

aquila que o presidente da Junta disse ... que tinha documentos que sustentavam a tese de que o centro de 

saude iria reabrir. E reabriu. Portanto, vamos deixar a chicana politica. A miopia partidaria nao conduz a nada. 

Temos que ser praticos porque senao temos cada vez mais as pessoas afastadas da polftica. Nao e a primeira vez 

que estou numa assembleia, mas felizmente nao partilhei de outros mandates para tras, senao ficava muito 

preocupado com insinua~6es como a do deputado Joaquim Leite, que infelizmente nao teve a dignidade de ficar 

nesta reuniao ate ao fim, porque era para ele que queria falar. 0 senhor Joaquim Leite veio aqui fa lar de pessoas 

que ja nao estao no reino dos vivos, o que e muito feio. Pelo menos honrem a memoria de quem ja ca nao esta. 

Porque dizer que estariam presos com certeza, isso nao tem dignidade nenhuma. Eu tenho pena que o senhor 

Joaquim Leite nao esteja, mas vou dizer na mesma, porque estao outras pessoas a ouvir-me. 0 senhor Joaquim 

Leite nao pode dizer que as pessoas que geriram a Junta antes de 2001 iam presas, sem ter provas. 0 Senhor 

Joaquim Leite nao pode de maneira nenhuma insultar pessoas de forma infundada, dizendo que elas ate iam 

presas. Se ele nao fez uma auditoria, foi porque nao olhou pelos interesses dos Santa-Marinhenses. E se ele 

tivesse fundamento para dizer o que disse, entao devia ter agido judicialmente contra quem tinha prevaricado. E 

como nao 0 fez prejudicou gravemente OS interesses de Santa Marinha. Esta auditoria e exatamente para evitar 

que isso volte a acontecer, para que o deputado Eduardo Matos nao seja acusado de coisas que nao fez". E 

continuou: "Talvez a auditoria venha a provar se houve envolvimento formal da Camara na divida da Junta da 

Afurada. E ai a Camara tera que assumir a sua responsabilidade. Nao podemos e dizer 'Nao pagamos, Nao 

pagamos'. Eu ja disse isso mas foi numa manifesta~ao contra as propinas, aqui nao. Se a Junta nao tivesse 

assumido a divida, tinha parado. E se parasse nao estava ca para fazer pressao para que centro de saude fosse 

reaberto e nao havia uma serie de coisas que competem as Juntas de Freguesia, que vao tendo cada vez mais 

competencias apesar de lhes retirarem financiamento. Portanto vamos deixar-nos de demagogia. Vamos a 

coisas praticas, de forma consciente, em prol das duas freguesias. Esta ja e a segunda assembleia, e continuam 

as remoques que tem aver com resultados eleitorais. Para que? Discutir o que se passou Ia para tras, porque foi 

e porque nao foi, nao conduz a nada. Vamos andar para a frente com projetos validos e apoiar o executive. 

Porque nao foi este executive que fez a divida, para estarmos agora aqui a julga-lo. 0 que este executive fez foi 

a negocia~ao de um acordo que permitiu acabar com o caos instalado par uma penhora que foi noticia nos 

jornais e na televisao. E agora e condenado par negociar. Nao esta certo. Quem deixou a Junta no estado em 

que esta e que deve ser questionado. E nao vale a pena desculparem-se com a Camara. A familia era a mesma. 

0 Dr. Menezes o que fez com a Afurada fez na Camara, e par alguma razao nao o quiseram no Porto, porque 

para divida ja chegava a de Gaia. Agora, nao vamos culpar quem hoje esta aqui, quem nao fez dividas; quem nao 

fez dividas e esta a resolve-las. Par amor de Deus, parem com isso. Vamos assumir as responsabilidades, 
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esperem, tenham calma, a auditoria nao vai mentir e depois ca estaremos para conversar mais calmamente. 

Agora com insultos nao vamos a lado nenhum. 0 deputado Artur Oliveira fez um apelo ao bam sensa, para nao 

misturarmos as duas freguesias, nao misturar nada. E depois estamos a misturar este executive com a 

responsabilidade par dividas que outros fizeram. Estamos a baralhar e a voltar a dar, mas isso e na sueca, aqui 

nao, aqui temos que ser corretos, usar uma linguagem clara e nao confundir as pessoas." ------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, pediu a palavra para sublinhar o seguinte, dirigindo-se 

diretamente ao deputado Agostinho Viana: " Eu comecei parser deputado, depois estive no executive e agora 

estou na oposir;ao. E estou plenamente de acordo consigo num ponto, que haja harmonia, mas tambem lhe 

quero lembrar uma coisa, esta ali um senhor que e atual presidente da Junta, que muitas vezes, quando estava a 

oposir;ao e eu estava no executive, bateu aqui o pe par coisas que ele defendia e a nao concordar com certas 

coisas do executive da Junta. Nunca nos tratou mal, nunca falou de alguem que estivesse ausente. E demo-nos 

sempre bern, sempre nos entendemos e aceitavamos sempre as crfticas dele. Esta ali outro senhor com quem eu 

tive discussoes e que depois nos viemos a dar bern, o senhor. Raimundo Filipe. E eu agora levantei o problema 

porque o senhor Joaquim Leite nao estava presente e acho que senhor nao devia falar dele. 0 que ele disse 

quanta aos mortos, nao posso dizer nada, porque eu nessa altura nao fazia parte da Junta, eu s6 falo dos factos 

par mim vividos na Junta como deputado au como membra do executive. Disso eu falo, agora do que esta para 

tras nao lhe vou falar. E quando pedi ao senhor presidente do executive para separar as coisas, quando falasse 

do passado, porque as Juntas eram diferentes. Agora somas uma Uniao de Freguesias, mas antes nao, Sao Pedro 

da Afurada era uma coisa e Santa Marinha outra. E Santa Marinha nao tern culpa de nada do que se passou no 

passado na Afurada, nem a Afurada tern nada a ver com o passado de Santa Marinha Daqui para diante sim 

senhor, vamos encarreirar-nos e entendermo-nos. Era isto que eu tinha a dizer" . -----------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, chamou a atenr;ao para a ordem de trabalhos, tentando centrar a 

discussao no assunto da ordem dia: "Ja se falou de tudo e de mais alguma coisa, dos que ja faleceram, dos que 

hao de falecer, e nada disto tern aver com a divida, que a gente saiba. 0 que tinha aver com a divida da Afurada 

sao tres documentos a que tivemos acesso e aqueles que o senhor Eduardo Matos veio trazer a lume ao Iongo 

deste debate e que foram muito esclarecedores. Queria, par isso, dizer ao deputado Eduardo Matos que de 

facto foi prejudicado no seu primeiro tempo, porque podia ter usado esse tempo como usou o segundo. Mas, 

voltando a divida da antiga Junta da Afurada, e evidente que ha uma divida, e e evidente que em termos 

administrativos e a Uniao de Freguesias que vai assumir a divida, como alias vai assumir a heraldica, as edificios, 

o numero de contribuinte, as alterar;oes legais, etc. Nao e como fez a antiga maioria, a tal maioria que tern 

muitas intenr;oes mas nao honra contratos, a tal maioria que ainda esta no governo e faz muitos discursos de 

preocupar;ao com o desemprego, mas carrega sempre nos mesmos; a mesma maioria que nao tern palavra, que 

nao tern etica e que nao tern prindpios. Foi essa mesma maioria que deixou a divida na Afurada, como deixou 
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muitas outras em processos judicia is na Camara. Essa maioria que andou a empatar para verse a coisa passava, 

averse ficava por mais quatro anos. Era essa a expectativa, percebem? Afinal calhou mal" . Voltando a dfvida, 

disse: "Eu queria deixar aqui muito claras duas coisas. Primeiro, n6s nao tivemos acesso a muitos outros 

documentos que o executivo tern . lsto e grave, porque estamos aqui enquanto deputados nesta assembleia, 

seja qual for o nosso partido, com a fun~ao de fiscalizar e de contribuir para o born exerdcio do mandata. E 

portanto, contribufmos com propostas e fiscalizamos, fazemos perguntas. 0 executivo tinha conhecimento de 

emails que foram aqui reportados e nao nos transmitiu enquanto deputados da assembleia. Tinha acesso a 

documentos, podia ter consultado os arquivos da antiga Junta de freguesia para tentar reunir documentos 

factuais que comprovassem qualquer coisa em rela~ao a este processo que tivessem contribufdo para um 

melhor debate. E portanto fica aqui a nota, porque nao gostei de ter s6 tres pequenos documentos que 

praticamente nao dizem coisfssima nenhuma. Ou seja, nao sabfamos que a dfvida de 93.000,00€ passou para 

209. 000,00€. E uma coisa extraordinaria como a infla~ao cresce na dfvida! A segunda nota que eu que ria deixar 

e que, neste processo todo, nunca esteve em causa para n6s, Bloco de Esquerda, que o executivo assumia a 

responsabilidade polftica de honrar os compromissos, Ia como for, nao sei. Mas ha uma coisa que eu sei: o 

executivo vai ter que cortar noutra coisa qualquer. Mas nao cortar naquilo que e essencial! N6s que ja estamos a 

pagar a taxa suplementar, n6s que vamos ser acrescidos no IRS, n6s que somos os contribuintes do pais porque 

ainda nao emigramos, vamos pedir aos Afuradenses e aos Santa-Marinhenses que paguem mais qualquer 

coisinha como 209.000,00€! A auditoria serve para ver quem andou a encanar a perna a ra e quem e que nao 

cumpriu aquila que deveria ter cumprido. A auditoria serve para saber que ha pessoas que nao tern culpa 

nenhuma e, portanto, ficam com a sua honra tranquila; mas ha muita possibilidade deter havido crime de dolo, 

por exemplo por parte da Camara anterior. E, portanto, havendo auditoria, friso que era born que se soubesse 

tambem se ha ou nao responsabilidades crimina is. E isto nao e uma persegui~ao nem uma ca~a as bruxas". E a 

concluir: "Eu gostaria que na proxima sessao da assembleia, que vai ser ordinaria para discutirmos o Or~amento 

de Convergencia das duas freguesias e eventualmente o Plano de Or~amento para 2014, nos fossem facultados 

os documentos do plano e or~amento de atividade da anterior Junta de Freguesia da Afurada, bern como o 

Plano de Execu~ao Or~amental da Junta da Afurada. Estes documentos e alguns outros que vamos acrescentar 

se for possfvel, para nos podermos prenunciar sobre esse Or~amento de Convergencia. Porque ha uma coisa 

que ao Bloco de Esquerda tern feito algum prurido: porque e que estamos a discutir o problema da dfvida 

quando nao estamos a discutir o problema do or~amento conjunto. Uma coisa nao e dissociada da outra e faz 

sentido que estivessemos a discutir uma coisa e a outra, mas pronto. Uma vez que estamos a discutir isto, e este 

debate ja esclareceu muitas coisas, era born que quando retomassemos o assunto para discutir o or~amento 

conjunto tivessemos mais elementos sobre a dfvida, ou seja, o plano de atividades e or~amento da antiga Junta 

de Freguesia da Afurada eo documento de execu~ao or~amental, que ja deve ter sido aprovado." -------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA informou que ja passava da meia-noite e meia e que ainda havia alguns 

deputados inscritos para uso da palavra. Mas que, no entanto, apos a interven~ao do presidente da Junta, daria 

po r en ce rra d a a re u n i a o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA dirigiu-se ao deputado Joaquim Viana, afirmando: " Permita-me que lhe diga que 

discordo daquilo que disse, ao classificar o procedimento desta Junta de grave. Nao foi grave e acho que 

devemos dosear as nossas palavras. Nos fornecemos os documentos que entendemos porque nao esta aqui em 

causa a vota~ao de nada e o senhor deputado sabe que tem instrumentos a sua merce para consultar todos os 

documentos que bem entender. A iniciativa desta discussao partiu do executive, que considerou que o 

elemento base para o efeito seria o documento que fixa a penhora que motivou o acordo com a Pirotecnia 

Minhota. E julgo que seria ate mais legitime os senhores deputados terem-nos solicitado o acordo. Lan~o-lhe, 

alias, esse repto, se o entender, obviamente. Cada grupo parlamentar agira como entender. Mas e obvio que 

nao havendo qualquer requerimento, nao cederemos documentos a nenhum membra desta assembleia de 

freguesia porque nao temos base legal para o fazer. Portanto, se entender requerer o plano de atividades e 

or~amento da entao Junta da Afurada, o senhor deputado sa be quais os procedimentos regimentais." -----------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para dizer o seguinte: "Eu ha cerca de duas horas pedi a 

palavra para fazer um ponte de ordem a mesa. Senhor presidente, a ordem de trabalhos de hoje tinha dois 

pontes, a aprova~ao do regimento e discussao das contas da Afurada. E se estamos ainda esta hora aqui foi 

porque o senhor permitiu que se falasse sobre assuntos que nada tem aver com a ordem de trabalhos. E agora 

alguns de nos ficamos impedidos de dar o parecer sobre o assunto das dfvidas e sobre outras coisas" . E 

continuou: "0 senhor tirou a palavra ao deputado Eduardo Matos nao porque ele estivesse a fa lar ha muito 

tempo, mas pela maneira exuberante como o estava a fazer. Mas e precise ver uma coisa, tenha isto em 

aten~ao, n6s, os deputados, temos tempos controlados pelo regimento, mas o presidente da Junta tambem 

tem. E ele falou muito mais do que qualquer um de nos. Nao quero de maneira alguma que corte a palavra ao 

presidente da Junta, mas tambem ele enveredou por caminhos que nao devia. E fico-me por aqui. Porque sobre 

populismo, auditorias, documentos extraviados, saldos contabilfsticos, obras em transite, falarei na proxima 

assembleia. Queria falar sobre o que esta na ordem de trabalhos, mas nao posse. Fica para a proxima vez. Ou 

melhor, nao fica para mais nenhuma vez. Acabou, nao ha mais." --------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, perguntou a mesa se tem os tempos controlados: "E que o partido 

de quem veio agora manifestar-se foi quem gastou mais tempo. Foram estes senhores que gastaram mais 

tempo e nao podem agora acusar a mesa. Nos, os deputados, e que temos culpa de tratar de assuntos que nao 

estao na ordem do dia, sobretudo os do PSD. E temos a benevolencia da mesa. Mas o presidente da assembleia 

devera, no futuro, ser mais escrupuloso, tanto em rela~ao aos tempos dos deputados como do executive."-------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu razao ao deputado Francisco Crista e assumiu as responsabilidades pela 

maneira menos correta como se desenrolou a reuniao, ao ter deixado que alguns deputados ultrapassassem 

largamente os tempos regimentais. Relembrou que na ultima reuniao aconteceu o mesmo, pelo que nao vai 

continuar a ser tao tolerante. Vai passar a fazer respeitar escrupulosamente os tempos regimentais, nem que, 

para isso, tenha que retirar a palavra a alguns dos deputados. Avisa, por isso, que os deputados tem que ter 

mais atenc;:ao ao tempo que gastam, porque se gastarem todo o tempo destinado ao seu grupo parlamentar, os 

outros deputados do mesmo partido nao poderao usar da palavra. ---------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRIC,:O, do PSD, pediu autorizac;:ao para usar a palavra, afirmando: "Eu quero, antes 

de mais, fazer um reparo, porque nao sao s6 os deputados que tem que estar atentos aos tempos e que tem 

que manter a dignidade. Eu julgo que toda a gente nesta sala se excedeu, ah~m de terem excedido as tempos. E 

lamento tenha havido elementos do executive com comportamentos menos pr6prios, com sorrisos e abanos de 

cabec;:a para OS elementos que iam intervir. Quero, por isso, pedir a mesa que esteja atenta a postura do 

executive para que nesta sala haja dignidade na sua totalidade. E Ia menta ter que fazer esta intervenc;:ao". -------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e quarenta minutos, deu por encerrada a reuniao, da 

qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi aprovada por unanimidade, que depois de lida sera votada e 

d evi dame nte a rq u iva d a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Assembleia de Freguesia 

~~J.vh · 
Salvador Pereira dos Santos 

0 Segundo Secretario da Assembleia de Freguesia 

Joana Raquel Martins Carvalho 
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A r'tt:Y.O A - 13-12· 2013 
Dig0 . Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e seus Secretarios 
Dig0 . Presidente da Uniao de Freguesias sta. Marinha e S.Pedro da Afurada, bern como o seu Executivo 
Srs. Deputados eleitos 
Estimado publico 

Muito boa noite 

Come<;o por desejar ao Executivo na pessoa do seu Presidente, Dr. Paulo Lopes, urn mandato assente na 
responsabilidade, competemcia, credibilidade e seriedade, votos que estendo aos eleitos de todas as for<;as 
politicas aqui representadas neste 6rgao deliberativo, ciente que o trabalho de todos nao sera tarefa facil. 

Manifestar tambem e desde ja a minha solidariedade para com o Sr. Augusto Soares, 1°.Secretario desta 
Assembleia de Freguesia, face a dificuldade que demonstrou na ultima Assembleia de Freguesia na 
elabora<;ao da minuta da acta. Sr. Augusto Soares'isto s6 surge porque lidamos com os factos, mas julgo 
que tera servido para V.Exa. se munir da melhor forma de como elaborar a referida minuta e em seguida a 
respectiva acta. Nao posso igualmente deixar de expressar a forma gentil e compreensiva como os Srs. 
eleitos souberam ajudar a ultrapassar aquela situa<;ao urn pouco embara<;osa, mas que quanto mais nao 
seja deve ter servido para dar uma maior motiva<;ao e empenho acrescido ao dignissimo secretario na 
elabora<;ao de futuras minutas para o born andamento dos trabalhos deste 6rgao. 

Feito este simples preambulo, gostaria de apresentar ao Sr. Presidente da Uniao de Freguesia e seu 
Executivo algumas considera<;oes para serem equacionadas e eventualmente concretizadas: 

- Quando foi construida a Ava. Mestre Jose Rodrigues ja o Complexo Desportivo do Candal Ia existia, 
porem nem todas as medidas foram tomadas para a reabertura da referida via, era urgente a inaugura<;ao, 
estavamos em campanha eleitoral, mas o problema ficou Ia, ou seja, quando decorrer naquele espa<;o 
desportivo urn jogo de futebol podera com a maior das facilidades uma bola transpor a veda<;ao do 
Complexo. lsso nao seria o problema, o problema e se naquele momento for a passar uma viatura, ai tudo 
pode ser diferente, urn simples acidente e chapa homologada ou a perda de controlo na condu<;ao e o 
acidente causar maiores danos fisicos ou mesmo irremediaveis. 
- A este facto acresce que da Ava. em causa para o muro do Complexo verifica-se uma altura de cerca de 
urn metro, para alem de dar visibilidade a ver urn jogo gratuitamente, pode ajudar aos amigos do alheio a 
visitar as instala<;oes ao sabor da noite, seria born este Executivo Ia dar uma vista de olhos e tentar junto 
da Edilidade o melhoramento da estrutura desportiva, pois certamente nao sera assim tao dispendiosa; 
- Convidava igualmente este Executive ou o responsavel pelo transite a uma averigua<;ao mais cuidadosa 
relativamente a forma como o transito circunda o Jardim do Candal. Quem presentemente vern no sentido 
descendente, quando chega ao cruzamento com a Rua Gremio Prosperidade, s6 ve as viaturas que 
circulam nesta via quando ja estao no meio da faixa de rodagem, logo podera verificar-se urn acidente de 
pouca ou grande gravidade, talvez fazer de forma inversa fosse mais favoravel; 
- Na sessao da passada ea.teira desta A.F. foram referidos valores pelo arranjo da Rua Vistosa. mais urn 
acto eleitoralista, seria born ser verificado se aquilo que o anterior Executive aprovou e o que a obra que foi 
feita, porque se Ia forem com pouco tempo de betuminoso reparam que o mesmo ja esta a sair, o que 
significa que quando cairem as primeiras chuvadas os buracos vao reaparecer em poucos minutos e mais 
uma vez a culpa vai ficar solteira. 

~W-J 
Jose Manu~·e Sousa Almeida 
Eleitor n°. AD 349 
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PRO POSTA 

A CDU - COLIGA<;:AO DEMOCRATICA UNITARIA propoc a As.;emblclil cle FregliC>iil d.l 
Uniao de Freguesias de Santa Mannha e Sao Pedro da Afurada, para nao ser ret1rado 

tempo ao Periodo Antes da Ordem do Dia de cada sessao, o qual entendemos 
politicamente vital 

• Le1turil e votoc;iio dil Actil do sessao antenor como ronto Prcv1o , 

Vila Nova de Ga1a, 06 de Dezembro de 2013. 

P'la CDU 

A11e1 Sousa 
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Anexo C- 12>·12-2o 13 

PRO POSTA 

A CDU - COLIGA~AO DEMOCRATICA UNITARIA propoe C1 AssemblciCl cic Ftl'f:llt.:SiC'I clil 

Uniao de Freguesias de Santa M<11rnh<1 ~ Sao Pedro da Afurildil, vista (lllt) .1s~rm '-'t' 

aclicionara posi trvarn ente CIOS sin<li ) polrtrcos de mud<ln~.:J l' rncrerncntan<1 o 
aprofundar da cultura democratrca n;:r Unrao de Frcguesias 

• Possrbilidade de requerimento, por cada Gr upo Par lamentar e por ano, de uma 

Reun iao Extraord inaria da Assemblera. 

Vrla Nova de Gaia. 06 de Dezcmb:·o de 2013 . 

P'la CDU 

Ana Sousa A~R.OJ,A.~ Uf\ (/) \[b\:<JJ \--4,~Jbj 
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PRO POSTA 

A CDU - COLIGA<;:AO DEMOCRATICA UNITARIA propoe a Assemble1a de Fregues1n da 

Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no sentido de 1nverter 

totalmcnte o paradigma de func1onnmento politico anterio1 deste orgao, semp1e pcla 

CDU caracterizado como de "serv1c;o s mmlmos", entcndc sc fundCimentC11 

consagr<Jr regimcntalmente a compreensao de tal sma l na seguinte alterac;ao a 

Pmpo<;ta de Regimento em aprcc;o 

• Convocatoria de sessao ordincina da Assembleia, no maximo, rt CCldrt dais 

me5es. 

Vila Nova de Gaia, 06 de Dezembro de 2013. 

P'la CDU 

An;1 Sous<1 
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PRO POSTA 

A CDU - COLIGA<;:AO DEMOCRATICA UNITARIA propoe a Assembleia de Freguesia d<l 

Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. no sen tido de 

aprofundar e democratizar as possibilidades de interven<;:ao nesta Ci\mar<J, C1 ~eguinte 

alteril<;:ao a Proposta de Regimento em apre<;:o: 

• Possibil idade de requerimento de pausr1 para reu niao e deliber<J<;:ao do sentido 

de voto, por qualquer dos Grupos Parlamentares. num maximo de cinco m1nutoc; 

por ponte. 

Vil2 Nova cle Gaia, 06 de Dezembro cic 2013. 

P'la CDU 

Ana Sousa 
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

DA 

UNIAO DAS FREGUESIAS 

DE 

SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 

REGIMENTO 
MANDATO 2013/2017 



CAPiTULO I 
MANDATOS E CONDICOES DO SEU EXERCiCIO 

ARTIGO 1° 
(Natureza e ambito do mandato) 

A assembleia de freguesia e o 6rgao deliberative de freguesia e como tal visa o 
cumprimento da Constitui9ao, a defesa dos interesses da Uniao de Freguesias 
de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada e a promo9ao do bem-estar da sua 
popula9ao, nos termos do artigo 245° da Constitui9ao da Republica 
Portuguesa. 

ARTIGO 2° 
(Duracao) 

0 mandata dos membros da assembleia de freguesia inicia-se com a sessao 
destinada a verifica9ao da legitimidade e identidade dos eleitos e cessa com o 
ato de instala9ao da assembleia subsequente, sem prejuizo de cessa9ao por 
outras causas previstas na lei ou no presente regimento. 

ARTIGO 3° 
(lnstalacao) 

1. Compete ao presidente da assembleia cessante proceder a convocayao dos 
eleitos para o ato de instala9ao do 6rgao, por meio de edital e por carta com 
aviso de receyao ou por protocolo, nos cinco dias subsequentes ao do 
apuramento dos eleitos. 
2. Na falta de convocayao no prazo referido no numero anterior, cabe ao 
cidadao melhor posicionado na lista vencedora das elei96es para a assembleia 
de freguesia efetuar a convoca9ao em causa, nos cinco dias imediatamente 
seguintes ao esgotamento daquele primeiro prazo. 

ARTIGO 4° 
(Primeira Reuniao) 

1. Ate que seja eleito o presidente da assembleia, compete ao cidadao que 
tiver encabe9ado a lista mais votada presidir a primeira reuniao da assembleia 
de freguesia, que se efetua imediatamente a seguir ao ato da lnstalayao. 
2. A primeira reuniao da assembleia come9a com a elei9ao dos vogais do 
executive, por sufragio secreta e por meio de lista apresentada pelo presidente 
da junta eleito. 
3. A substitui9ao dos membros da assembleia que irao integrar a junta sera 
efetuada imediatamente ap6s a elei9ao dos vogais do executive, procedendo
se de seguida a elei9ao do presidente e secretaries da mesa da assembleia. 
4. A elei9ao do presidente e secretaries da mesa sera realizada por sufragio 
secreta e por meio de listas apresentadas pelos membros da assembleia. 
Verificando-se empate na votayao, procede-se a nova elei9ao obrigatoriamente 
uninominal. Se persistir algum empate, e declarado eleito o elemento que se 
encontrava melhor posicionado na lista que integrava na elei9ao para a 
assembleia de freguesia. 
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ARTIGO 5° 
(Renuncia ao mandato) 

1. Os membros da assembleia de freguesia podem renunciar ao mandata, 
mediante simples declaragao escrita dirigida ao presidente da assembleia, 
antes ou ap6s a instalagao dos 6rgaos respetivos. 
2. A renuncia torna-se efetiva desde a data da sua aceitagao pelo presidente 
da assembleia, que devera reduzir a ocorrencia em ata. 

ARTIGO 6° 
(Perda do mandato) 

1. A perda do mandata verifica-se, aiE§m dos casas previstos na lei, no caso de 
os membros nao tomarem assento ate a terceira sessao ou deixarem de 
comparecer a tres sessoes ou seis reunioes seguidas ou seis sessoes ou doze 
reunioes alternadas sem justificagao escrita apresentada ao presidente da 
assembleia, no prazo de dez dias a contar do termo do facto, e par ele aceite. 
2. Todas as justificagoes serao lidas nas sessoes imediatamente seguintes 
aquela em que se verifica a falta. 

ARTIGO 7° 
(Suspensao do mandate) 

1. A suspensao do mandata opera-se nos termos legalmente previstos, par um 
periodo nao superior a 365 dias, e implica a substituigao temporaria. 
2. Entre outros, sao tambem motives de suspensao do mandata, os seguintes: 

a) Razoes de ordem profissional; 
b) Razoes de caracter politico. 

3. A convocagao do membro substitute, nos termos dos numeros anteriores, 
compete ao presidente da assembleia, e devera ter Iugar no periodo que 
medeia entre o requerimento da suspensao e a realizagao de nova reuniao da 
assembleia. 
4. No infcio dos trabalhos da nova reuniao, a assembleia sera informada sabre 
a decisao do presidente da assembleia. 

ARTIGO 8° 
(Dispensa de servi~o) 

Os membros da assembleia poderao requerer a dispensa de comparencia ao 
respetivo emprego ou servigo se esta reunir em horario incompativel com o 
daqueles, em conformidade com o disposto no n°. 4 do Artigo 2° da Lei n° 
29/87 de 30 de junho, com as alteragoes introduzidas pela Lei n° 127/97 de 11 
de dezembro. 

ARTIGO 9° 
(Deveres dos membros da Assembleia) 

Constituem deveres dos membros da Assembleia: 
1. Comparecer as reunioes da assembleia e das comissoes a que pertengam. 
2. Desempenhar os cargos na assembleia e as fungoes para que sejam eleitos 
ou designados. 
3. Participar nos debates e votag6es. 
4. Respeitar a dignidade da assembleia e dos seus membros. 
5. Observar a ordem e a disciplina fixadas neste regimento. 
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6. Acatar a autoridade do presidente da assembleia. 
7. Contribuir, pela sua diligencia, para a eficacia e prestigio dos trabalhos da 
assembleia. 
8. Manter urn contacto estreito com as populay6es, organizay6es populares de 
base e outras associay6es na area das freguesias, legalmente constituidas. 
9. Prestar contas da sua atividade a assembleia de freguesia, quando por esta 
designado para qualquer ayao. 
10. Comparecer, quando designados pelo seu grupo parlamentar, as reunioes 
preparat6rias, a decorrer em dia anterior ao da assembleia de freguesia, nao 
sendo por estas remunerado por senha de presenya. Cada grupo parlamentar 
pode fazer-se representar nas reunioes preparat6rias por dois elementos no 
maximo. 

ARTIGO 10° 
(Competimcias da Assembleia) 

1. Compete aos membros da assembleia, nos termos da Lei e deste regimento: 
a) Eleger, por voto secrete, os vogais da junta de freguesia. 
b) Eleger, por voto secrete, o presidente e os secretaries para a mesa da 
assembleia. 
c) Elaborar e aprovar o seu regimento. 
d) Deliberar sabre recursos interpostos de marcayao de faltas 
injustificadas dos seus membros. 
e) Acompanhar e fiscalizar a atividade da junta, sem prejuizo do 
exercicio normal das competencias desta. 
f) Deliberar sabre a constituiyao de delegay6es, comissoes ou grupos de 
trabalho para estudo de materias relacionadas com as atribuiy6es da 
junta e sem prejudicar o funcionamento e a atividade normal do 
executive; 
g) Solicitar e receber informayao, atraves da mesa e a pedido de 
qualquer membro, sabre assuntos de interesse para as freguesias e 
sabre a execuyao de deliberay6es anteriores, o que podera ser 
requerido em qualquer momenta. 
h) Aceitar doay6es, legados e heranyas a beneficia do inventario; 
i) Estabelecer as normas gerais de administrayao do patrim6nio da junta 
de freguesia ou sob sua jurisdiyao; 
k) Deliberar sabre a administrayao dos recursos hidricos que integram o 
dominic publico das freguesias; 
I) Conhecer e tamar posiyao sabre os relat6rios definitivos, resultantes 
de ay6es tutelares ou de auditorias executadas sabre a atividade dos 
6rgaos e serviyos da junta de freguesia; 
m) Apreciar, em cada uma das sessoes ordinarias, uma informayao 
escrita do presidente do executive acerca da atividade deste e da 
situayao financeira da junta de freguesia, a qual deve ser enviada ao 
presidente da mesa da assembleia com a antecedencia minima de 10 
(dez) dias sobre a data do inicio da sessao; 
n) Discutir, a pedido de qualquer dos titulares do direito de oposiyao, o 
relat6rio a que se refere o Estatuto do Direito de Oposiyao; 
o) Aprovar referendos locais; 
p) Apreciar a recusa da prestayao de quaisquer informay6es ou recusa 
da entrega de documentos por parte da junta de freguesia ou de 
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qualquer dos seus membros que obstem a realiza<;ao de a<;oes de 
acompanhamento e fiscaliza<;ao; 
q) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a 
prossecu<;ao das atribui<;oes da junta de freguesia; 
r) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos com interesse para 
as freguesias, por sua iniciativa ou ap6s solicita<;ao da junta de 
freguesia. 

2. Compete ainda a assembleia de freguesia , sob proposta da junta: 
a) Aprovar as op<;oes do plano, a proposta de or<;amento e as suas 
revisoes; 
b) Apreciar o inventario de bens, direitos e obriga<;oes patrimoniais e a 
respetiva avalia<;ao, bem como apreciar e votar os documentos de 
presta<;ao de contas; 
c) Autorizar a junta de freguesia a contrair emprestimos de curto prazo e 
a proceder a aberturas de credito, nos termos da lei. 
d) Aprovar as taxas da junta de freguesia e fixar o respetivo valor, nos 
termos da lei; 
e) Autorizar a aquisi<;ao, aliena<;ao ou onera<;ao de bens im6veis de 
valor superior ao limite fixado para a junta de freguesia e definir as 
respetivas condi<;6es gerais, podendo determinar o recurso a hasta 
publica; 
f) Aprovar os regulamentos externos; 
g) Autorizar a celebra<;ao de contratos de delega<;ao de competencias e 
de acordos de execu<;ao entre a junta de freguesia e a camara 
municipal, bem como a respetiva resolu<;ao e, no caso dos contratos de 
delega<;ao de competencias, a sua revoga<;ao; 
h) Autorizar a celebra<;ao de protocolos de delega<;ao de tarefas 
administrativas entre a junta de freguesia e as organiza<;oes de 
moradores; 
i) Autorizar a celebra<;ao de protocolos com institui<;oes publicas, 
particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na 
circunscri<;ao territorial da junta de freguesia, designadamente quando 
os equipamentos envolvidos sejam propriedade da junta e se 
salvaguarde a sua utiliza<;ao pela comunidade local; 
j) Autorizar a junta de freguesia a estabelecer formas de coopera<;ao 
com entidades publicas ou privadas; 
k) Autorizar a concessao de apoio financeiro ou de qualquer outra 
natureza as institui<;6es dedicadas ao desenvolvimento de atividades 
culturais, recreativas e desportivas legalmente constitufdas pelos 
trabalhadores da junta de freguesia ; 
I) Aprovar o mapa de pessoal dos servi<;os da junta de freguesia; 
m) Aprovar a cria<;ao e a reorganiza<;ao dos servi<;os da junta de 
freguesia ; 
n) Estabelecer, ap6s parecer da Comissao Heraldica da Associa<;ao dos 
Arque61ogos Portugueses, a constitui<;ao do brasao, do selo e da 
bandeira da uniao de freguesias, e proceder a sua publica<;ao no Diario 
da Republica. 
o) Verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercfcio de 
fun<;6es a tempo inteiro ou a meio tempo do presidente da junta de 
freguesia ; 
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p) Autorizar a celebragao de protocolos de geminagao, amizade, 
cooperagao ou parceria entre juntas de freguesias com afinidades, quer 
ao nivel das suas denominag6es, quer quanto ao orago da freguesia ou 
a outras caracteristicas de indole cultural, econ6mica, hist6rica ou 
geogratica. 

3. Nao podem ser alteradas na assembleia de freguesia as propostas 
apresentadas pela junta de freguesia referidas nas alineas a), f) e m) do 
numero 2, nem os documentos referidos na alinea b) do mesmo numero, sem 
prejuizo de esta vir a acolher em nova proposta as recomendag6es ou 
sugest6es feitas pela assembleia de freguesia. 
4. A agao de fiscalizagao mencionada na alinea e) do n° 1 consiste numa 
apreciagao casuistica, posterior a respetiva pratica, dos atos da Junta. 
5. As deliberag6es previstas nas alineas q) do n° 1 e p) do n° 2 s6 sao eficazes 
quando tomadas por maioria absoluta dos membros em efetividade de fungoes, 
nao podendo ser apresentada nova proposta sobre a mesma materia no ano 
em que a deliberagao tenha ocorrido, quando a mesma tenha sido recusada ou 
nao tenha reunido condig6es de eficacia. 
6. A assembleia de freguesia, no exercicio das respetivas competencias, e 
apoiada administrativamente, sempre que necessaria, por funcionarios dos 
servigos da autarquia designados pelo respetivo 6rgao executive. 

CAPiTULO II 
MESA DA ASSEMBLEIA 

ARTIGO 11° 
(Composi~ao da Mesa) 

A mesa e composta por urn presidente, urn 1° secretario e urn 2° secretario, e 
sera eleita pela assembleia de entre os seus membros, por escrutinio secrete e 
por meio de listas. 

ARTIGO 12° 
(Substitui~oes da Mesa) 

1. 0 presidente da assembleia sera substituido nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1 o secreta rio e este pelo 2° secreta rio. 
2. Sempre que a mesa nao esteja completa, o presidente em exercicio 
chamara para coadjuva-lo o(s) membro(s) que entender. 
3. Na ausencia de todos os membros da mesa, a assembleia, no inicio dos 
trabalhos, elegera, por voto secrete, uma mesa "ad hoc" para presidir a sessao. 

1. Compete a mesa: 

ARTIGO 13° 
(Competencias da Mesa) 

a) Deliberar sobre as quest6es de interpretagao e de integragao de 
lacunas do regimento, bern como exercer quaisquer outras 
competencias que lhe sejam conferidas por lei ou pelo regimento; 
b) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos 
membros da assembleia de freguesia e da junta de freguesia; 
c) Comunicar a assembleia de freguesia as decisoes judiciais relativas a 
perda de mandate em que incorra qualquer dos seus membros; 
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d) Dar conhecimento a assembleia de freguesia do expediente relative 
aos assuntos relevantes; 
e) Proceder a marca9ao e justifica9ao de faltas dos membros da 
assembleia de freguesia; 
f) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligencias que lhe sejam 
determinadas pela assembleia de freguesia; 
g) Exercer as demais competencias legais. 

2. 0 pedido de justifica9ao de faltas pelo interessado e feito por escrito e 
dirigido a mesa, no prazo de cinco dias a contar da data da sessao ou reuniao 
em que a falta se tenha verificado, e a decisao e notificada ao interessado 
pessoalmente ou por via postal. 
3. Das delibera96es da mesa cabe recurso para o plenario da assembleia de 
freguesia . 

ARTIGO 14° 
(Compet€mcias do Presidente) 

Compete ao presidente da assembleia de freguesia: 
a) Representar a assembleia, assegurar o seu regular funcionamento e 
presidir aos seus trabalhos; 
b) Convocar as sessoes ordinarias e extraordinarias; 
c) Elaborar a ordem do dia das sessoes e reunioes e proceder a sua 
distribui9ao; 
d) Abrir e dirigir os trabalhos, mantendo a disciplina das reunioes; 
e) Admitir ou rejeitar propostas, reclama96es e requerimentos, verificada 
a sua regularidade regimental , sem prejuizo do direito de recurso para a 
assembleia; 
f) P6r a discussao e vota9ao as propostas e requerimentos admitidos; 
g) Conceder a palavra e assegurar a ordem dos debates; 
h) Assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das delibera96es; 
i) Suspender e encerrar antecipadamente as reunioes quando 
circunstancias excecionais o justifiquem, mediante decisao 
fundamentada a incluir na ata da reuniao; 
j) Comunicar a junta de freguesia as faltas do seu presidente ou do 
substitute legal as reunioes da assembleia de freguesia; 
k) Comunicar ao Ministerio Publico as faltas injustificadas dos membros 
da assembleia de freguesia e da junta de freguesia, quando em numero 
relevante para o efeito; 
I) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligencias que lhe sejam 
determinadas pelo regimento ou pela assembleia de freguesia; 
m) Exercer as demais competencias que lhe sejam atribuidas por lei, 
pelo regimento ou pela assembleia. 

ARTIGO 15° 
(Competencias dos Secretarios) 

1. Compete ao 1°. secreta rio: 
a) Lavrar, ler e subscrever as atas das sessoes e reunioes, que serao 
tambem assinadas pelo presidente e 2° secretario; 
b) Assinar, por delega9ao do presidente, a correspondencia expedida 
em nome da assembleia; 

2. Compete ao 2°. secretario: 
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a) Proceder a conferencia das presenvas nas sessoes e reunioes, assim 
como verificar em qualquer momenta o quorum; 
b) Organizar as inscrivoes de pedidos de intervenvao do publico; 
c) Anotar os pedidos de uso da palavra dos membros da assembleia e 
fazer a contagem dos respetivos tempos; 
c) Responsabilizar-se por todos os escrutinios e registar os resultados 
das votavoes. 

CAPiTULO Ill 
FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 

ARTIGO 16° 
(Local das reunioes) 

A assembleia reunira em qualquer dos edificios da junta de freguesia, podendo 
reunir excecionalmente noutro local com a dignidade e as condivoes 
adequadas para o efeito, se a mesa o entender conveniente ou por solicitayao 
da assembleia. 

ARTIGO 17° 
(Sessoes ordinarias) 

1. A assembleia de freguesia tera, anualmente, 4 sessoes ordinarias, em abril , 
junho, setembro e novembro ou dezembro. 
2. A primeira sessao (abril) destina-se a apreciavao e votavao dos documentos 
de prestavao de contas. 
3. A quarta sessao (novembro/dezembro) destina-se a aprovayao do plano de 
atividades e do orvamento para o ano seguinte. 

ARTIGO 18° 
(Sessoes extraordinarias) 

A assembleia de freguesia reunira em sessoes extraordinarias por iniciativa da 
mesa ou quando requeridas: 

a) Pelo presidente da junta, em execuyao de deliberavao desta; 
b) Por, pelo menos, 1/3 dos seus membros. 
c) Por, pelo menos, 950 eleitores inscritos no recenseamento eleitoral da 
freguesia (50 vezes o numero de elementos que compoem a 
assembleia). 

ARTIGO 19° 
(Convocat6ria das reunioes) 

1. Salvo marcayao nas sessoes anteriores, as sessoes ordinarias e 
extraordinarias serao convocadas pelo presidente da assembleia com um 
minima de dez dias de antecedencia, atraves de carta, ou por correio 
eletr6nico, dirigida a cada um dos seus membros e ao presidente da junta. 
2. No caso das sessoes extraordinarias, o presidente da assembleia deve 
proceder a sua convocavao nos dez dias subsequentes a iniciativa da mesa ou 
a recevao do requerimento previsto no artigo 18°, devendo a sessao ter Iugar 
entre dez e quinze dias posteriores a apresentayaO dos pedidos. 
3. A convocat6ria, que devera anunciar a ordem do dia, constara de edital a 
afixar a porta da junta de freguesia. 
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a) 0 requerimento a que se refere a alinea c) do Art.0 18° sera 
acompanhado do nome legivel dos requerentes, suas assinaturas e 
respetivos numeros de eleitor, sob pena de indeferimento. 

4. Os documentos de presta9ao de contas e do or9amento devem ser 
entregues a cada um dos membros da assembleia com a antecedencia minima 
de dez dias em rela9ao a data da sessao em que serao apreciados. 
5. Quando na ordem dos trabalhos houver Iugar a aprecia9ao de quaisquer 
documentos, estes deverao ser entregues aos membros da assembleia com 
uma antecedencia, pelo menos igual, a indicada no numero anterior. 
6. As reunioes da assembleia de freguesia nao poderao exceder a dura9ao de 
dois dias ou de um dia, consoante se trate de sessao ordinaria ou 
extraordinaria, salvo quando a propria assembleia deliberar o seu 
prolongamento ate ao dobra das dura96es referidas. 
7. As sess6es nao podem ser interrompidas, salvo por decisao do presidente 
da assembleia para os seguintes efeitos: 

a) lntervalos; 
b) Restabelecimento da ordem na sala; 
c) Falta de quorum, procedendo-se a nova contagem quando o 
presidente assim o determinar; 
d) Continuayao em nova data, apos marca9ao da mesma, no case de 
sess6es que se prolonguem por mais de um dia. 

8. As reuni6es podem ainda ser interrompidas por requerimentos de qualquer 
grupo parlamentar para pausas com a dura9ao maxima de 5 (cinco) minutes 
destinadas a reuniao e delibera9ao de sentido de veto. 

ARTIGO 20° 
(Verifica~ao das presen~as) 

1. Feita a chamada que deve ser iniciada ate quinze minutes apos a hera 
indicada na convocatoria e verificada a inexistencia de quorum, decorre um 
periodo maximo de trinta minutes para aquele se poder concretizar. 
2. Findo este prazo, case persista a inexistencia de quorum o presidente 
considera a sessao ou a reuniao sem efeito e marca nova sessao/reuniao, nos 
termos do numero 1 do Artigo 19°. 
3. A existencia de quorum podera ser verificada em qualquer memento da 
sessao, por iniciativa do presidente ou de qualquer um dos seus membros. 
3.1 Se no decorrer da sessao se verificar a falta de quorum por saida de 
membros da assembleia, esta deixara de poder tamar delibera96es, exceto as 
respeitantes a marca9ao de novas sess6es. 

ARTIGO 21° 
(Representa~ao e presen~a da Junta de Freguesia) 

1. Os membros da junta de freguesia podem assistir as sessoes da assembleia 
de freguesia e intervir nos debates, sem direito a veto. 
2. A junta de freguesia far-se-a, obrigatoriamente, representar pelo seu 
presidente ou qualquer dos seus substitutes. 

ARTIGO 22° 
(Direito de participa~ao, sem voto) 

1. Tem direito de participar, sem veto, nas sessoes extraordinarias convocadas 
nos termos da alinea c) do Artigo 18°, dois representantes dos requerentes. 
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2. Tem direito de participa<;ao em todas as sessoes os representantes das 
associa<;6es populares de base devidamente legalizadas. 
3. Par delibera<;ao da assembleia pod em participar nas sessoes representantes 
de outras associa<;6es com presen<;a na area da freguesia, devidamente 
constituidas. 
4. Os representantes mencionados nos numeros anteriores poderao formular 
sugestoes ou propostas, as quais s6 serao votadas pela assembleia se esta 
assim o deliberar. 

ARTIGO 23° 
(Periodo de intervenc;ao aberto ao publico) 

1. No inicio de cada reuniao da assembleia havera um periodo de quarenta 
minutes aberto a interven<;ao do publico e destinada a apresenta<;ao de 
assuntos relacionados com a uniao de freguesias, bem como a pedidos de 
esclarecimento, mediante inscri<;ao para o efeito no inicio da reuniao. 
2. 0 periodo destinado a interven<;ao do publico sera alargado ate sessenta 
minutes, par decisao do presidente da mesa, se o numero de inscri<;oes o 
justificar. 
3. Cada interveniente usa da palavra par uma s6 vez, sendo o tempo rateado 
em partes iguais par interven<;ao. 
4 . Os representantes de associa<;6es, coletividades e pessoas coletivas em 
geral deverao acompanhar-se de credencial para o efeito. 

ARTIGO 24° 
(Periodo Antes da Ordem do Dia) 

1. No infcio da primeira reuniao de cada sessao da assembleia ha um periodo 
antes da ordem do dia, com a dura<;ao maxima de sessenta minutes, para 
tratar de assuntos de interesse para a uniao de freguesias, designadamente: 

a) Leitura resumida dos expedientes e dos pedidos de informa<;6es ou 
de esclarecimento, e respetivas respostas, que tenham sido formuladas 
em reunioes anteriores e que nao tenham sido respondidos par escrito; 
b) lnterpela<;6es a junta sabre assuntos da respetiva administra<;ao, 
preferencialmente atraves de documentos que se anexarao a ata e farao 
parte integral desta; 
c) Aprecia<;ao, par qualquer membra, de assunto de interesse da 
autarquia; 
d) Apresenta<;ao, discussao e vota<;ao de votos de louvor, 
congratula<;ao, sauda<;ao, protesto ou pesar, mo<;oes ou outras de 
identico conteudo e objetivo. 

2. Quando atingido o limite de tempo, a discussao ou vota<;ao dos assuntos 
previstos em d) sera realizada em reuniao posterior ou na mesma, de acordo 
com a delibera<;ao da assembleia, e ap6s esgotados os assuntos da ordem do 
dia. 

ARTIGO 25° 
(Periodo da Ordem do Dia) 

0 periodo da ordem do dia sera destinado exclusivamente a materia constante 
da convocat6ria, salvo se pelo menos dais ter<;os do numero legal dos 
membros da assembleia reconhecerem a urgencia de delibera<;ao imediata 
sabre outros assuntos. 
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ARTIGO 26° 
(Direitos do uso da palavra) 

1. A palavra sera concedida pelo presidente aos membros da assembleia para: 
a) Exercer o direito de defesa; 
b) Participar de assuntos de interesse local; 
c) Participar nos debates e apresentar propostas; 
d) lnvocar o regimento ou interpelar a mesa; 
e) Fazer requerimentos; 
f) Apresentar reclamav6es, recursos, protestos ou contra protestos; 
g) Pedir ou dar esclarecimentos; 
h) Formular declara96es de voto; 
i) Tudo mais contido na lei ou no regimento; 

2. A palavra sera concedida aos membros da junta para: 
a) Apresentar o plano de atividades e o or9amento para o ano seguinte; 
b) Apresentar os documentos de presta9ao de contas; 
c) Para qualquer dos casos referidos no numero anterior, com exce9ao 
das interven96es a que aludem as alineas e) e h) do ponto 1. 

ARTIGO 27° 
(Regulamento do uso da palavra) 

1. Periodo Antes da Ordem do Dia: 
a) 0 uso da palavra para tratamento de assuntos de interesse local, 
apresenta9ao de propostas, mo96es ou requerimentos, nao pode 
exceder dez minutes por cada grupo parlamentar. 
b) 0 executive, para esclarecimentos e respostas, tern dez minutes; 
c) 0 uso da palavra para reclamav6es, recursos ou protestos, limitar-se
a a indica9ao sucinta do seu objetivo e fundamento por tempo nunca 
superior a tres minutes. 
d) 0 uso da palavra para apresentayao de propostas limitar-se-a a 
indica9ao sucinta do seu objetivo e nao podera exceder cinco minutes 
por cada grupo parlamentar. 

2. Periodo da Ordem do Dia: 
a) E concedida a palavra, nao excedendo dez minutes por grupo 
parlamentar e mais urn minuto por cada membro; 
b) 0 uso da palavra para exercer o direito de defesa nao podera exceder 
dez minutes. 
c) Os membros da mesa que quiserem usar da palavra deixarao as suas 
fun96es, reassumindo-as ap6s o termino da sua interven9ao; 
d) 0 executive para esclarecimentos e respostas tern vinte minutes; 
e) Nas sessoes de novembro/dezembro e de abril, o limite de tempo 
para fazer uso da palavra na apresenta9ao das op96es do plano e 
proposta de or9amento ou presta9ao de contas e de quinze minutes por 
grupo parlamentar mais dois minutes por cada membro deste. 
f) 0 executive nas sessoes para apresenta9ao do plano e proposta de 
or9amento e da presta9ao de contas tern quarenta minutes. 
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ARTIGO 28° 
(Uso da palavra para esclarecimentos) 

1. A palavra para esclarecimentos limitar-se-a a formula<;ao sintetica da 
pergunta e da respetiva resposta sobre a materia enunciada pelo orador que 
tiver acabado de intervir. 
2. Os membros que queiram formular pedidos de esclarecimento devem 
inscrever-se logo que finda a interven<;ao que os suscitou sendo formulados e 
respondidos pela ordem de inscri<;ao. 
3. Por cada pedido de esclarecimento e respetiva resposta nao podera ser 
excedido o tempo de tres minutes. 

ARTIGO 29° 
(Declarat;;oes de voto) 

1. Sao admitidas declara<;6es de voto: 
a) Orais nao superiores a tres minutes; 
b) Escritas para anexar a ata, que terao de ser anunciadas no final da 
vota<;ao e entregues no maximo ate tres dias do fim da reuniao; 

2. A cada deputado de freguesia e legitime apresentar declara<;ao individual de 
voto, se esta nao for concordante com a declara<;ao do seu grupo parlamentar. 

ARTIGO 30° 
(Modo do uso da palavra) 

1. 0 orador nao pode ser interrompido sem o seu consentimento. 
2. 0 orador e advertido pelo presidente quando se desvie do assunto em 
discussao ou quando o discurso se torne ofensivo, podendo o presidente 
retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude. 
3. 0 orador pode ser avisado pelo presidente para resumir as suas 
considera<;6es quando se aproxime o termo do tempo regimental. 

ARTIGO 31° 
(Periodo nao deliberativo) 

No periodo de antes da ordem do dia nao serao tomadas delibera<;6es, a 
exce<;ao dos assuntos previsto na alinea d) do art0

. 24°. 

ARTIGO 32° 
(Deliberat;;oes) 

1. As delibera<;6es sao tomadas a pluralidade dos votos, estando presentes a 
maioria dos membros da assembleia, nao contando as absten<;6es para o 
apuramento da maioria. 
2. 0 presidente tem voto de qualidade em caso de empate. 
3. Nenhum membro pode participar na discussao e vota<;ao de materias que 
lhe digam diretamente respeito ou a seus parentes ou afins em linha reta ou ate 
ao segundo grau da linha colateral. 

ARTIGO 33° 
(Forma das votat;;oes) 

1. Sempre que se realizem elei<;6es ou estejam em causa juizos de valor sobre 
as pessoas, a vota<;ao tera que ser feita por escrutinio secrete. 
2. Serao tambem feitas por escrutinio secrete, todas as vota<;6es que a 
assembleia assim o decida. 

12 



 

3. Nos demais casos as votac;oes realizar-se-ao por brac;o no ar. 
4. Havendo propostas alternativas, de emenda ou de substituic;ao, o presidente 
da mesa estabelecera a ordem das respetivas votac;oes. 
5. As votac;oes secretas far-se-ao por ordem alfabetica dos membros da 
assembleia, votando primeiro os elementos da mesa. 

ARTIGO 34° 
(Publicidade das reunioes e elabora~ao das atas) 

1 . As sessoes da assembleia serao publicas, nos termos da lei e do presente 
regimento. 
2. A nenhum cidadao e permitido, sob qualquer pretexto, intrometer-se nas 
discussoes, aplaudir ou reprovar as opinioes emitidas, as votac;oes feitas e as 
deliberac;oes tomadas, ou perturbar a ordem, sob pena de incorrer nas sanc;oes 
previstas na lei, mediante participac;ao do presidente da assembleia e sem 
prejuizo da faculdade atribuida a este de, em caso de quebra de disciplina ou 
de ordem, mandar sair do local da reuniao o prevaricador, sob pena de 
desobediencia nos termos da lei penal. 
3. De tudo o que ocorrer nas sessoes sera lavrada ata, a qual sera elaborada 
pelos secretaries, devendo ser subscrita e assinada por estes e pelo presidente 
da mesa, para ser discutida e aprovada numa sessao seguinte. 
3.1. As atas serao lidas e votadas como ponto previo a ordem de trabalhos, 
imediatamente ap6s a intervenc;ao do publico. 
4. Quando um membro ou grupo deseje ver transcrito na integra a sua 
intervenc;ao, esta tera de ser entregue a mesa por escrito. 
5. Os documentos mencionados em 4 sao obrigatoriamente numerados, 
rubricados pelo interessado e pela mesa, devendo ser apensos a ata para 
con star. 
6. A ata das sessoes em que forem aprovados o plano de atividades e 
orc;amento e a prestac;ao de contas deve ser aprovada em minuta no final da 
propria sessao e imediatamente subscrita pelos membros da mesa. 

CAPiTULO IV 
REGIMENTO 

ARTIGO 35° 
(Aitera~oes) 

1. 0 presente regimento podera ser alterado pela assembleia, por iniciativa de, 
pelo menos, um terc;o dos seus membros. 
2. As alterac;oes do regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta do 
numero legal dos membros da assembleia. 
3. Este regimento nao podera ser contrario a qualquer disposic;ao legal. 

ARTIGO 36° 
(Entrada em vigor) 

1. 0 presente Regimento entra em vigor no dia da sua aprovac;ao e constara da 
respetiva ata. Sera publicitado por edital e fornecido a cada um dos membros 
da assembleia e da junta. 
2. Em tudo o que for omisso aplicar-se-ao as normas legais aplicaveis 
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