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ATA N.e 6 
SESSAO EXTRAORDINARIA 

2.~ REUNIAO- 24/01/2014 
- Aos vinte e quatro dias do mes de janeiro do ano de dais mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco 

minutos, reuniu em segunda reuniao da Sessao Extraordinaria iniciada a vinte e um de janeiro de dais mil e 

catorze a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no 

salao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis, numero 545, em Santa 

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

Raquel Martins Carvalho, respetivamente primeiro e segundo Secretario. --------------------------------------------

·Registou-se a presen~a dos seguintes deputados: (do PS)- Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto 

Cacheira, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Si lva Viana, Joana 

Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Conceic;:ao Soares; (do PSD) -

Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Ana bela de Almeida Carri~o, Eduardo Jose Moreira Matos, Jose Ferreira 

da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires e Alexandre Valente da Silva; (do CDS/PP) - Artur Fernando 

Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assunc;:ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Francisco Jose 

Marques Crista e Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana.-------------

- Do Executive 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 Lufs 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 

T RABALH OS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------···--· 

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

perfodo de intervenc;:ao do publico, concedendo-lhe de imediato esse direito. --------------------------------------

- 0 CIDADAO BRUNO SIMOES afirmou que se sentiu incomodado par alguns senhores deputados terem 

dito na primeira reuniao desta sessao que nao aceitavam o prolongamento da reuniao porque tinham que 

se levantar cedo no dia seguinte para ir trabalhar, coisa que nunca ouviu em nenhuma assembleia desta 

freguesia no passado. E deu ainda como exemplo as reunioes da atual assembleia municipal, que chegam a 
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prolongar-se ate as duas horas da manha. Por ultimo, afirmou que as assembleias tratam de assuntos de 

grande responsabilidade e tern de haver sensibilidade par parte desses senhores para aceitarem pelo 

m enos me i a h ora de pro lo nga me nto d as re u n ioes. ---------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de ouvido o cidadao inscrito, convidou o Presidente do Executive 

a usa r da pa lavra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA afirmou nada ter a comentar sabre a questao suscitada pelo cidadao Bruno 

Simoes I u m a ve z que 0 s man datos sa 0 u n i pe sso a is . --------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu, de seguida, infcio aos trabalhos do Periodo da Ordem do Dia, 

dizendo que levara em conta as protestos havidos na passada reuniao contra o desrespeito pe los tempos 

regimentais e que conta, para isso, com a colabora~ao de todos os grupos parlamentares e do executive.---

2. PERfODO DA ORDEM DO DIA 

2.1 Aprecia~ao e Vota~ao da Proposta do Plano de Atividades, Or~amento e 
Mapa de Pessoal para o Anode 2014 I Plano Plurianual de lnvestimentos 

2014- 2017 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de dar a palavra aos membros da assembleia, perguntou ao Senhor 

Presidente da Junta se pretendia fazer uma apresenta~ao do documento em aprecia~ao, que se anexa a 

p resente at a como Anexo A- 24.01.2014. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez chegar a mesa a proposta de uma Errata ao Plano de Atividades para o a no 

de 2014, que se anexa a presente ata como Anexo B - 24.01.2014, solicitando a sua incorpora~ao no 

d 0 cum e nto em disc us sa 0. --------------------------------- ---------- --------------------------------- ---------------------- - --------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA concedeu de seguida a palavra aos Senhores Deputados para se 

pronunciarem sabre a inclusao da Errata no documento em aprecia~ao, conforme solic ita~ao do Executive. 

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, afirmou que aceitava a inclusao da Errata por esta valorizar o 

Plano de Atividades, mas observou que nela devia constar uma referenda a insta la~ao de uma caixa 

multibanco e de urn posto de correios na freguesia da Afurada, a protocolar com uma entidade bancaria e 

co m o s C CT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, disse que, do seu ponto de vista, o que estava a ser 

apresentado a considera~ao da assembleia nao era uma ERRATA, mas sim de uma ADENDA ao Plano e 

Or~amento. No entanto, considerou que nao havia mal nenhum em aceitar o pedido do Executive.-----------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a vota~ao a INCLUSAO DA ERRATA AO PLANO DE ATIVIDADES 

PARA 0 ANO DE 2014, tendo esta sido APROVADA POR MAIO RIA: ------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORP.VEIS: PS (8); PSD {5); CDS (2); CDU (2); BE (1) = 18 

ABSTENc;OES: PSD (1) 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, ap6s a aprova~ao da inclusao da errata, deu infcio a aprecia~ao do 

PLANO DE ATIVIDADES, ORc;AMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 0 ANODE 2014/ PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 2014-2017, concedendo a pa lavra ao Executive para fazer a apresenta~ao daquele 

d ocu me nto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA come~ou par dizer que "este Plano e Or~amento ilustra nao aquila que n6s, 

executive, desejarfamos, mas aquila que efetivamente e possfvel. Como sabem, a atual gestao sofreu o 

maior corte de sempre. Houve um corte nas transferencias do Fundo de Financiamento das Freguesias, 

quando se esperava um refor~o com a majora~ao devida a agrega~ao de freguesias. Houve uma 

reformula~ao total das comparticipa~oes financeiras da Camara Municipal as juntas de freguesias par for~a 

da Lei 75/2013, sendo expectavel que isso se traduza num corte consideravel. Como contraponto, temos 

este ana pela primeira vez, provavelmente em maio, a transferencia do valor de 1% do valor do IMI 

cobrado no territ6rio da Uniao de Freguesias. Par outro lado, constata-se que a receita proveniente do 

cemiterio, que e uma das maiores fontes de receita da f reguesia, tem apresentado indicadores muito 

baixos, sendo no entanto expetavel que venha a inverter-se essa tendencia. Entretanto, confrontamo-nos 

com uma dfvida herdada que vamos ter que assumir, amortizando-a ao Iongo do mandata ." E continuou: 

" Mas, mesmo assim, este executive nao deixou de delinear uma estrategia de investimento no patrim6nio 

proprio. Ao mesmo tempo que procurara nao penalizar as pessoas, que sao, alias, a nossa principal 

preocupa~ao . Faremos, par isso, uma aposta seria na componente social. E como poderao verificar nas 

diversas tematicas do Plano de Atividades e Or~amento nao iremos alterar as comparticipa~oes financeiras 

as nossas for~as vivas, alargando, alias, esse apoio a algumas institui~oes do movimento associative da 

Afurada que ate aqui nao recebiam qualquer comparticipa~ao . Mas havera mais novidades. Uma delas diz 

respeito a implementa~ao de uma Horta Comunitaria no territ6rio desta Uniao de Freguesias, que se 

encontra ja numa fase avan~ada de conclusao. Organizaremos a fase de freguesia dos Jogos Juvenis de 

Gaia, que a Camara Municipal decidiu em boa hora retomar. Manteremos, com inova~oes, algumas das 

iniciativas da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha, nomeadamente as que se destinam aos mais 
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alunos do 4Q a no, que desta vez levaremos a Coimbra, ao Portugal dos Pequenitos" . Do ponto de vista do 

investimento no patrimonio proprio, concretizou algumas ideias: "Podemos dar como exemplo a 

inaugura~ao, no proximo Dia Mundial da Saude, de urn posto de enfermagem para cuidados primarios de 

saude nas instala~oes da Junta na Afurada. Por outro !ado, procederemos a recupera~ao da ala di reita do 

ediffcio-sede da Uniao de Freguesias que contemplara a cria~ao de urn espa~o designado por Salado Poder 

Local, onde funcionarao os servi~os de apoio a Junta e a Assembleia de Freguesia e onde se exporao as 

mais variadas ofertas feitas ao Iongo dos anos as freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada. 

Faremos tambem alguns melhoramentos nas instala~oes do Centro Socia l de Coimbroes, como sabem 

perten~a desta Uniao de Freguesias, e que ja nao estao conforme as exigencias da lei. E procederemos 

tambem a requalifica~ao do Ze da Micha, urn espa~o em pessimas cond i~oes que procuraremos dotar de 

maior dignidade ao Iongo do nosso mandata, atraves de urn projeto de recupera~ao apoiado pela Camara 

Municipal de Gaia." E concluiu: "Quero dizer-vos que sinto um grande orgulho em apresentar-vos este 

documento, que mereceu a aprova~ao unanime do executivo. Trata-se de um Plano que f oi muito 

discutido, muito participado, mas tenho a consciencia absoluta que nao eo Plano que desejaria. E nao eo 

Plano que ambas as popula~oes merecem. Mas e o Plano possfvel e que merece a co nfian~a de todos os 

a uta rca s de sta U n i ao de F reg u e s i as ." --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA declarou abertas as inscri~oes para a i nte rven~ao dos senhores 

De put a do s . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, apresentou uma Declara~ao Polftica, que se anexa a presente ata 

como Anexo C - 24. 01.2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por afirmar que "o Plano de Atividades em aprecia~ao 

esta integrado numa enorme contingencia financeira e ao mesmo tempo reafirma a inten~ao de manter 

ina lterados os apoios ate aqui prestados, o que representa uma grande contradi~ao . Com os co rtes dos 

financiamentos ja referidos pelo Senhor Presidente da Junta e um pouco diffcil pensar que se poderao 

manter inalteraveis os apoios financeiros. Pode ser uma inten~ao, mas permita-me ter algumas duvidas na 

sua concretiza~ao . Ate porque sao hoje mais as fragilidades da popu la~ao e maior o numero de cidadaos 

com necessidade de apoio". E prosseguiu: "Permita-me que fa~a tambem uma chamada de aten~ao sabre a 

sua referenda ao Centro Hist6rico. Pode nao ser uma questao pacifica, mas hoje abrangemos dais centros 

hist6ricos, ou melhor, tres centros historicos: o Lugar de Gaia, onde nasceu Gaia; o antigo Iugar de Santa 

Marinha, onde nasceu Vila Nova; e a freguesia da Afurada, que e com certeza urn Iugar tao antigo como o 

Lugar de Gaia. Concordo que se fa~a o passeio anual com os nossos alunos, mas seria aconselhavel que eles 
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pudessem ter uma visao mais ampla dos centros hist6ricos das duas freguesias." Em re lar;:ao aos 

investimentos preconizados no Plano e Orr;:amento, afirmou: "Fico mais ou menos satisfeito como que esta 

Ia referido, mas esqueceram-se dos balnearios, que nao e uma atribuir;:ao direta da Junta mas e uma 

necessidade freguesia, tanto do ponto de vista da utilizar;:ao dos turistas para satisfar;:ao das suas 

necessidades fisiol6gicas, como do ponto de vista da utilizar;:ao da popular;:ao residente, que necessita cada 

vez em maior numero dos balnearios para os seus cuidados higienicos." De seguida, referiu-se a omissao de 

assuntos que gostaria de ver considerados no Plano de Atividades: "Queria alertar para uma coisa que nao 

vem aqui no Plano de Atividades, que parecia ser uma prioridade inicial da Junta. Refi ro-me as obras do 

Cais do Cavaco, que sao cada vez mais urgentes. Queria tambem reiterar uma observar;:ao que f iz aqua ndo 

da apreciar;:ao da Adenda ao Plano sabre a necessidade de instalar uma caixa multibanco na freguesia da 

Afurada e da criar;:ao de dais pastas de correio, um na Afurada e outro em Santa Marinha, nos ediffcios da 

Uniao de Freguesias." Ainda relativamente a omissoes par si registadas, afirmou: " Na proposta de 

orr;:amento estao elencados cerca de duzentos e dezassete mil e quatro centos euros, que tern a ver com 

taxas, multas e afins. Mas a verdade e que ainda nao conhecemos o Regulamento de Taxas, Licenr;:as e 

Prer;:os da Uniao de Freguesias." Par ultimo, afirmou ter muitas duvidas sabre um suposto «processo de 

revisao dos servir;:os administrativos» da Junta: "lsto e uma coisa muito pouca clara, nao sei se vamos 

manter o mesmo quadro de funcionarios. Nao sei se alguns vao transitar para outro t ipo de servir;:o ainda 

que dentro da freguesia. Nao sei muito bern de que processo estaremos a falar e gostaria, par isso, que o 

Senhor Presidente da Junta nos desse alguns esclarecimentos sabre isto." -------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, comer;:ou par afirmar: "Hoje estamos perante uma discussao 

seria e tambem hist6rica, pelo que se trata do primeiro Plano e Orr;:amento desta nova realidade 

administrativa, sabre o qual vou tecer algumas considerar;:oes, levantar algumas questoes e fazer algumas 

propostas. Em primeiro Iugar, nao nos podemos esquecer que um Plano de Atividades nao e mais do que 

um Plano de lntenr;:oes, porque s6 daqui a um ana e que se podera saber o que se concretizou eo que ficou 

par fazer. Em segundo Iugar, quero dizer que fico satisfeito par este executive ter aproveitado muita coisa, 

mas mesmo muita coisa, que de bam se fez nos anteriores executives destas duas freg uesias. Acho que isso 

e salutar e queria aqui registar com agrado essa atitude. Depois, Senhor Presidente, permita-me que f ar;:a 

em primeiro Iugar uma analise de acordo com a minha consciencia e puxe um bocadinho a brasa para a 

minha sardinha, que e a Afurada. Ha aqui coisas positivas para a Afurada, mas devo dizer que falhou no 

Plano algumas das prioridades, quase todas elas muito badaladas ha tres meses na campanha eleitora l. Na 

educar;:ao, nem uma palavra em relar;:ao as obras que sao necessarias realizar na EB1 da Afurada de Baixo. 
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No caso das coletividades, tambem nao ha nenhuma referenda as obras que urge realizar na sede do 

Rancho Folcl6rico da Afurada. E o mesmo sucede relativamente ao prometido polidesportivo da Afurada de 

Baixo." E prosseguiu: "Tudo isto que acabei de referir esta curiosamente no manifesto eleitoral do Partido 

Socialista que saiu vitorioso nas eleic;:oes para a Junta de Freguesia, mas tambem no manifesto eleitoral da 

atual maioria da Camara Municipal. Par isso, eu acho que, neste primeiro Plano e Orc;:amento da Uniao de 

Freguesias, se devia deixar urn sinal politico clara de que a Afurada sera, com esta agregac;:ao, mais forte, 

mais robusta . E aquelas obras seriam urn born sinal." E continuou: "0 Senhor Presidente da Junta falou num 

Posta de Enfermagem. Ora, eu tenho uma opiniao muito concreta em relac;:ao a isto. Para mim a prioridade 

e o reforc;:o dos servic;:os prestados pela extensao de saude da Afurada. 0 Posta de Enfermagem, a instalar 

no ediffcio da Junta, pode ser util para os mais idosos que vivem na Afurada de Ba ixo, mas o mais 

importante seria exigir o reforc;:o da extensao de saude da Afurada a nfvel de medicos. Eu quero lembrar 

que aquela Extensao de Saude ja teve quatro medicos a tempo inteiro, hoje tern urn a tempo inteiro e 

outro em part-time, como disse a Senhora Secretaria da Junta numa ultima assembleia. E a populac;:ao da 

Afurada nao diminuiu, bern pelo contrario, aumentou. 0 que se passou foi que muita gente se inscreveu 

noutras unidades de saude. E porque? Precisamente porque a Extensao de Saude da Afurada, deixou deter 

condic;:oes para assegurar urn born servic;:o, nomeadamente ao nfvel de medicos. Portanto, eu nao me 

oponho ao Posta de Enfermagem, acho que e positivo, acho que tudo o que se possa faze r em prol dos 

mais idosos e positivo, mas falta aqui neste Plano uma palavra sabre a Extensao de Saude." E prosseguiu: 

"Relativamente aos apoios as coletividades, nao tenho nada a opor, mas gostava que fossem estabelec idos 

criterios objetivos. Nao se deve dar apoio s6 par dar. Ha coletividades que desenvolvem mais trabalho que 

outras eo apoio deve ter em conta o trabalho que elas desenvolvem." Mudando de assunto, afirmou: "Ha 

pouco quando falei de obras, esqueci-me de mencionar a necessidade da requa lificac;:ao das casas do Bairro 

do Cavaco, que tambem foi muito falada durante a campanha eleitoral. Entretanto, gostava de pedir urn 

esclarecimento sabre a rubrica orc;:amental 'outros protocolos'. Afinal, que protocolos sao estes?" E, a 

concluir, afirmou: "Eu nao quero ser polemico. Vou apenas dar a minha opiniao. Ha uma iniciativa que este 

executive pretende desenvolver, a exemplo do que fazia a antiga Junta de Freguesa de Santa Marinha, que 

e a distribuic;:ao de brinquedos as crianc;:as das escolas das duas freguesias, onde se preve gastar mais de 

catorze mil euros. Eu pergunto: valera a pena gastar tanto dinheiro em brinquedos? Nao valeria a pena 

investir antes esse dinheiro em despesas sociais, por exemplo? E uma questao que vas deixo. Urn 

brinquedo ao fim de quinze dias... ou esta partido ou esta posto de Ia do".--------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, que questionou como e possfvel, 
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com os cortes de financiamento, conseguir fazer ou manter algumas atividades, afirmou: "Tem toda a razao 

na reflexao que faz, mas a explicac;ao e simples- vamos fazer economias, atraves de uma gesUio cuidada e 

equi librada. Dou-lhe para ja tres exemplos. Nas telecomunicac;oes, nas aplicac;oes informaticas e nos 

seguros, areas onde encontramos excessos e alguma confusao, vamos poupar muito dinheiro. Desta forma 

podemos fazer tudo o que de positivo era feito ate aqui, inovando e ampliando algumas dessas ac;oes, para 

alem de criar outras novas, sobretudo no campo social, de que destaco a breve trecho a iniciativa Pascoa 

Solidaria, com a qual abrangeremos os mais carenciados das duas freguesias." De seguida, deu resposta a 

algumas questoes suscitadas par aquele deputado do Bloco de Esquerda : " Relativamente a visita dos 

alunos do ensino basico ao nosso Centro Hist6rico, alargaremos naturalmente essa visita a freguesia da 

Afurada. Quanta aos balnearios, que sao da inteira responsabilidade da Ci3mara Municipal, iremos estar 

atentos e atuantes. No que respeita ao Bairro do Cavaco, o executivo nao deixara de ouvir os moradores e 

de fazer eco das suas preocupac;oes junto da Camara MunicipaL Quanta aos pastas de correio, nao 

deixaremos de ter em atenc;ao a sua sugestao, que acolho pessoalmente com enorme agrado. No que se 

refere ao Regula menta de Taxas, Licenc;as e Prec;os, a sua questao e muito pertinente, mas estamos a faze r 

um estudo muito serio, extensivo as duas freguesias e abrangendo as novas competencias que decorrem 

da Lei, que em breve nos permitira apresentar uma proposta onde todos os criterios serao definidos com 

rigor e transparencia como a legislac;ao agora determina. Sabre os servic;os administrativos, devo dizer-lhe 

que a nossa aposta passa pela valorizac;ao do pessoal, o que implica a reorganizac;ao dos servic;os, tambem 

determinada por algumas contingencias inesperadas - tres funcionarios aposentaram-se, duas outras 

funcionarias encontram-se em licenc;a de maternidade, temos um funcionario internado e um outro vai ser 

hospitalizado para a proxima semana. Mas temos superado estas contingencias com harmonia e 

compreensao, muita dedicac;ao e espfrito de entreajuda, ate porque ainda nao podemos fazer a 

reformulac;ao dos quadros de pessoal que pretendemos devido a um impedimenta legaL No mapa de 

pessoal atual ja constam algumas alterac;oes, mas ainda nao podemos fazer uma verdadeira reformulac;ao 

do s quad ro s, como de se jam os". ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA respondeu de seguida ao Deputado Eduardo Matos, comec;ando por afirmar: 

"Caro ex-presidente da antiga Junta de freguesia de Sao Pedro da Afurada. Sabre as nossas prioridades para 

a Afurada, deixe-me dizer-lhe que este nosso primeiro Plano de Atividades nao e um documento de 

despedida. Tera oportunidade de ver com o desenrolar do nosso mandata que os compromissos assumidos 

com a populac;ao serao uma realidade. Ha para ja uma marca, que e nossa, e que vai ao encontro das 

necessidades da populac;ao mais idosa, que tem manifestado muita satisfac;ao pela criac;ao de um Posta de 
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Enfermagem para cuidados primaries de saude que o Senhor desvaloriza." E prosseguiu: "A real izac;ao de 

obras na Escola Basica da Afurada de Baixo, a que se referiu, e que e por nos considerada prioritaria, esta 

identificada pela C3mara Municipal e em breve sera uma realidade. Embora seja uma obra da Camara, 

temos sido um verdadeiro elo de ligac;ao entre a direc;ao da Escola e a Associac;ao de Pais na sensibilizac;ao 

do executivo municipal para a sua concretizac;ao urgente. E garanto-lhe que a questao esta muito bern 

encaminhada. Quanta a sede do Rancho Folclorico da Afurada, espero que no mais curta espac;o de tempo 

e la seja redimensionada a luz do nosso sonho, dotando-a de instalac;6es cond ignas. Esse objetivo nao esta 

contido neste Plano de Atividades, mas estou convencido de que sera contemplado num proximo. No que 

respeita ao Polo Desportivo na Afurada de Baixo, esse objetivo tambem nao esta esquecido. A esse 

proposito, deixe-me dizer-lhe que ainda ontem resolvi uma questao ha muito reclamada no que respeita a 

utilizac;ao do Polo Desportivo da Afurada de Cima. Como sabe, o protoco lo em vigor concede apenas um 

perfodo de duas horas de utilizac;ao aos sabados aos jovens da freguesia e nos conseguimos alargar esse 

tempo a um perfodo de tres horas, com beneficia assegurado para o Centro Desportivo e Cultura l do Bairro 

da Afurada." E continuou: "No que diz respeito a alegada falta de medicos na Extensao de Saude da 

Afurada, permita-me que lhe diga que a antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada nunca soube 

dar resposta a esse problema nem a muitos outros. Ao Iongo dos tempos, pouco au nada fizeram. E nos, 

em tres meses, ja tivemos parte ativa na defesa da manutenc;ao daquele Equipamento na Afurada, 

aquando do seu encerramento que se dizia definitivo. Pressionamos a Camara Municipal, a Admin istrac;ao 

Regional de Saude, e o que e certo e que, se era essa a intenc;ao, conseguimos que nao perdessemos a 

Extensao de Saude. E agora estudaremos o caso do reforc;o dos medicos. No que se refere a verba de vinte 

cinco mil euros de 'outros protocolos', inscrita no orc;amento, devia saber que constitui uma divida da 

Camara a Junta. E inscrevemos essa verba porque conseguimos obter o compromisso da Camara de que 

faria esse pagamento este ana, para alem dos trinta e cinco mil euros protocolados." A concluir, afirmou:" 

Permita-me discordar de si quando desvaloriza a oferta de brinquedos as crianc;as das nossas freguesias. 

Esses momentos, da oferta de brinquedos, foram as mais belos e ricos que vivemos nestes primeiros tres 

meses de mandata. E como sabe, recolhemos esse excelente exemplo da antiga Junta de Freguesia de 

Santa Marinha, que agora estendemos naturalmente as crianc;as da Afurada, abrangendo um tota l de cerca 

de duas mil e setecentas crianc;as. E pode crer que algumas delas receberam pela primeira vez um 

brinquedo! Esta e uma missao que iremos manter, pelo seu significado mais nobre e pelo que representa 

de aproximac;ao da autarquia ao universo escolar, um sinal clara de cooperac;ao entre as Escolas e a Junta 

de Fregues ia que i m porta manter e co nso lid a r ." ------------------------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por dizer: "Se nao fosse esta Errata ou Adenda, como lhe 

queiram chamar, atrevia-me a dizer que o Plano de Atividades em discussao e mais do mesmo, ou seja, e a 

continuidade do Plano de Atividades do anterior executive da Junta de Santa Marinha, que os senhores 

andaram cerca de doze anos a dizer que nao tinha materia palpavel, que era fraco, nao t inha ideias, nao era 

ambicioso. Mas pelos vistas, e pelo que me apercebo, voces seguiram muitas das nossas ideias. E ainda 

bem. Agora mesmo o Senhor Presidente teve a coragem de dizer que a distribui~ao de brinquedos foi alga 

que aproveitaram. Mas eu questiono o seguinte: onde estao as promessas que f izeram durante a 

campanha eleitoral? Onde esta a promessa de requalifica~ao da Quinta dos Castelos, o apoio as obras na 

sede da Sociedade Musical 12 de Agosto, a resolu~ao da questao da sede do Centro Cultural e Recreativo 

do Lugar de Gaia e as obras na sede do Rancho da Afurada? Onde esta o vosso projeto de cria~ao de uma 

carrinha para pequenas repara~oes e a oferta de brinquedos aos alunos ate ao 62 ano? Tudo isto estava no 

vosso programa eleitoral e nao consta no Plano de Atividades." E continuou: "Ha aqui uma referenda a 

uma horta comunitaria. Ate aqui tudo bem, mas com a palavra inovar e que nao estou muito de acordo. 

lnovar e quando alguma coisa e feita de novo. E se voces forem vera lnforma~ao Escrita do presidente da 

antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha referente aos meses de Abril, Maio e Junho do ana passado, 

esta Ia mencionado que ja havia sessenta ou setenta inscri~oes para aquela horta comunitaria; ja Ia esta 

mencionado que o anterior executive deliberou ceder ou custear a rede para vedar aquele espa~o. 

Portanto, voces estao somente a dar continuidade a um servi~o que nos iniciamos." E prosseguiu: "Quanta 

a projetos novas, voces tem aqui a Pascoa Solidaria. E um projeto novo, sim senhor. Mas as pessoas 

carenciadas nao comem apenas na Pascoa ou no Natal, comem todos os dias. E por isso e que nos tfnhamos 

uma cantina social que estava todos os dias ao dispor dos necessitados. E quem viesse aqui bater a porta 

era servido. Agora os senhores sao capazes de me perguntar qual era o criteria de atribui~ao. 0 criteria de 

atribui~ao era o seguinte, era facil : quem vinha ca pedir, quem se sujeitava a vir ca ped ir e porque 

necessitava, nao era qualquer pessoa que vinha aqui bater a porta para levar dez ou quinze euros de 

alimentos". E prosseguiu: "0 concurso de fotografia que voces se propoem realizar e uma coisa nova, sim 

senhor. 0 parque infantil para a Escola das Matas tambem e um projeto novo. A candidatura aos quadros 

comunitarios de apoio, muito bem, e alga novo, que e de aplaudir, mas tem que arranjar parceiros, porque 

sozinhos nao vao Ia. Encontro de teatro e anima~ao de rua ... 6 Senhor Presidente, os senhores tem isto no 

Plano de Atividades, tudo bem, mas, no nosso entender, o encontro de teatro, a anima~ao de rua, as 

regatas no rio Douro, o torneio de futebol, encontros de bombos ... eu acho que isso sao atividades que 

devem ser organizadas pelas institui~oes ou coletividades das nossas freguesias. A Junta deve estar aqui 
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para apoiar financeiramente, au com apoio logistico, mas deve deixar que sejam as coletividades a realizar 

esses eventos11
• A prop6sito do cemiterio paroquial, afirmou: "Ha muitas remissoes em atraso, e verdade, 

mas os senhores tambem vao deixar muitas par fazer. As pessoas responsaveis pelo pagamento e 

acompanhamento das remissoes muitas vezes ja nao residem na freguesia e e muito difici l localiza-las. E 

como e que fazemos? Nao podemos levantar as ossadas. Este assunto e muito sensivel. Temos que 

encontrar as familiares para que estejam presentes no levantamento das ossadas e isso da imenso 

trabalho. E precise correr toda a freguesia, o concelho e, muitas vezes, ate o pais." A prop6sito do estado 

do Salao Nobre do edificio-sede da Uniao de Freguesias, disse: "Ha aqui uma frase muito bonita no Plano 

de Atividades sabre aquele celebre buraco, ali no teto. 6 Senhor Presidente, aquila caiu um pouco antes 

das elei~oes. E o senhor ja ca esta ha tres meses e o buraco ainda nao esta tapado. E esta e a sala de visitas 

da Junta, tenho a certeza porque venho ca diversas vezes e ha atividades aqu i dentro. Sera que est ao a 

manter aquila naquele estado para dizer que foi o anterior executive que deixou o teto assim? Olhe, 

quando tapar nao se esque~a de tirar uma fotografia e de a mandar colocar na pagina oficia l da junta, 

dizendo que foi uma grande obra que ja realizaram ." Par ultimo, e relativamente ao or~amento, afirmou: 

"0 senhor disse ha pouco que a previsao de receitas do cemiterio e inferior ao resultado do mandata 

anterior. Mas a previsao de receitas do or~amento do mandata anterior eram cento e dezoito mil euros, e 

agora no vosso or~amento esta em cento e setenta e sete mil euros. Eu estou a referir-me ao or~amentado, 

nao ao executado. 56 depois do or~amento executado e que podemos fazer compara~oes . Mas voces tem 

tambem a receita do IMI que estimam em cinquenta mil euros. E ha aqui outra receita, que e a da 

conserva~ao de jazigos, estimada em vinte e cinco mil euros. Ou sera verdade que voces pretendem acabar 

com est a taxa, com 0 e u j a 0 uvi d ize r?11 
------ - - ------------------------------------------------------------------------------- - ---

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE SILVA, do PSD, come~ou par dizer: "Espero que o Plano de Atividades nao 

passe de um Plano de lnten~oes, como voces diziam antigamente dos pianos de atividades dos anteriores 

executives da Junta de Santa Marinha. E acerca deste Plano de Atividades, quero colocar algumas questoes 

ao Senhor Presidente da Junta, que sao de facil resposta e nao sao de modo nenhum provocat6rias. Em 

rela~ao a Festa de Natal, o Senhor diz que vai melhorar o almo~o de natal para a f ranja com idade mais 

avan~ada da popula~ao da freguesia e eu pergunto o que e que querem dizer com isto. Sera que vao buscar 

as pessoas a casa e transporta-las para o local de convfvio, ou que lhes vao servir a refei~ao em casa deles? 

Depois no capitulo do Ambiente e Espa~os Verdes, o que pensa este executive em rela~ao ao Jardim do 

Morro? Eu sei que a manuten~ao do Jardim do Morro e uma atribui~ao da Camara Municipal, mas como ele 

esta situado na nossa freguesia e e um local visitado por milhares de turistas ... E porque as condi~oes desta 
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j6ia da freguesia sao pessimas, para nao dizer outra coisa, o que e que o Senhor Presidente da Junta tern 

em mente? Vai deixar tudo como esta ou vai pressionar a Camara para que torne o Jardim mais aprazfvel 

para os de ca e tambem para os milhares de turistas que porIa passam, e que tiram fotografias que nos 

devem envergonhar Ia fora? Se eu tirar fotografias ao lago e a todas as zonas envolventes, com ce rteza nao 

e uma imagem muito bonita do nosso concelho." E prosseguiu: "Quanta a horta comun ita ria, como eu 

tambem sou um dos interessados em fazer a minha hortinha, porque gosto de fazer trabalhos manuais e 

dedicar-me a agricultura e uma forma de me exercitar, coloco-lhe a seguinte questao: quando e que os 

candidates podem usufruir do espa~o que lhes for atribufdo? Outra questao que lhe quero colocar tern a 

ver com Prote~ao Civil e Seguran~a Publica. Eu confesso que vejo muito pouca seguran~a publica. Eu nao 

pretendo viver num estado policial, mas pretendo viver num pafs seguro, num pafs que me de 

tranquilidade, num pafs em que veja um ou dois polfcias apeados com re lativa frequencia. Vejo-os e a 

passar no carro da PSP ou numa viatura da Policia Municipal, e se calhar eles faziam falta noutros sftios 

onde a presen~a ffsica da polfcia se torna mais necessaria. E evidente que me escuso, por razoes obvias, de 

dizer os locais desta freguesia onde a presen~a da polfcia seria mais necessaria para defesa dos cidadaos." E 

concluiu: "Tinha mais para dizer, mas tenho que me sujeitar aos tempos regimentais" . ---------------------------

-A DEPUTADA ANA SOUSA, da CDU, come~ou por usar da palavra para relevar a importancia da cria~ao de 

Equipas de Rua e do trabalho que lhes deve competir: "As equipas de rua devem desenvolver dois tipos de 

interven~ao, um mais virado para a caridade - que cada vez e mais necessaria neste sistema politico em 

que vivemos - e outre mais transformador, que pode dar uma melhor qualidade de vida aos nossos 

fregueses ." De seguida, sublinhou a pertinencia da constitui~ao de um Conselho da Juventude, que tem 

sido uma proposta recorrente da CDU ao Iongo dos ultimos, e defendeu que as coletividades devem ser 

cada vez mais ouvidas e estimuladas nas suas atividades, atraves de um plano participado com a Junta. ----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, come~ou por afirmar: "Nao me parece 

que este seja um Plano de Atividades de continuidade, ate porque nao foi essa a escolha da popula~ao no 

dia das elei~oes. E n6s sabemos que voces ainda convivem mal com essa realidade. E vou tentar 

demonstrar-lhe que de facto este Plano e diferente dos anteriores. 0 nosso investimento no patrimonio 

proprio marca essa diferen~a. E atraves desse investimento resolveremos o problema do tet o deste Salao, 

cuja despesa se estima em quinze mil euros, uma vez que a resolu~ao do problema obriga a uma 

interven~ao no proprio telhado. Vamos criar um Posto de Enfermagem na Afurada e reinstalar o Posto de 

Enfermagem que implementamos no Lugar de Gaia no passado. Tambem a pensar nas pessoas, vamos criar 

a iniciativa Pascoa Solidaria. Vamos investir na instala~ao de um Parque lnfantil na Escola das Matas, ate 

24 de janeiro de 2014 I pag. - 11 -

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

QUADRt~NtO 2013 I 2017 



a' cmbUa d~ fr.: uesia 

santamarfnha sa oped roafurada 

porque e uma questao de equidade, uma vez que esta e a nossa (mica Escola que nao possui este 

equipamento. E voces estiveram aqu i doze anos! Outra coisa que nos diferencia tem a ver com o nosso 

posicionamento no campo social. A vossa a~ao neste domfnio foi baseada no assistencialismo pontual e a 

nossa e permanente e regula r, assente num plano de emergencia social ident ico ao que a Camara 

Municipal absorveu atraves da Area Metropolitana do Porto. E n6s vamos dar-lhe cont inu idade a expensas 

da Junta. lsto e alga que nos diferencia. Assim como nos diferencia a nossa ac;:ao nos domfnios da 

juventude. Voces criaram um Conselho Consultive da juventude que nunca funcionou. E eu garanto-lhe 

que, connosco, vai funcionar ." E prosseguiu: "Connosco, as Jogos Juvenis vo lta rao a ser uma rea lidade. Eu 

sei que nao foi o vosso executive da Junta que acabou com as Jogos, mas fo i a vossa forc;:a polftica que 

entao geria os destines do municipio. Pa ra voces, para a vossa familia polftica, s6 int eressava o desporto 

federado. Mas o pensamento da atual gestae e outro, e ainda bem. Mas ha mais diferenc;:as. Voces nunca 

criaram roteiros turfsticos e n6s vamos te-los. Vamos tambem fazer alga que nos va i dignificar a todos, 

atraves de um grande investimento aqui, no ediffcio-sede. Porque voces deixaram a ala direita quase a cair 

e n6s estamos a recupera-la. No dia vinte e cinco de Abril, se Deus quiser enos der fo rc;:a a todos, vamos ali 

inaugurar a sala do Poder Local, que nos orgulhara a todos enquanto autarcas. Vamos tambem da r 

dignidade a um espac;:o designado de Centro Cultural e Desportivo Ze da M icha. 0 nome e bonito e tambem 

nos agrada. Mas ja nao nos agrada como esta. Vamos dota-lo de mais valencias e po-lo a dispos i~ao das 

pessoas. Nao tenham qualquer duvida." E continuou: "Outra coisa que nos distingue e a p reocupa~ao com 

o melhoramento e conserva~ao dos tanques. Esses sim, sao da nossa responsab ilidade, ao contrario dos 

balnearios. N6s aqui, na freguesia de Santa Marinha, temos sete, e voces sabem como os deixaram. E agora 

vao ser todos beneficiados! E aqui esta um bam exemplo da antiga Junta da Afurada, que soube manter em 

bam estado de conserva~ao os tres tanques existentes naquela freguesia . Dou-vos ainda mais alguns 

exemplos concretos do que nos distinguira de v6s ao Iongo do nosso mandata, apesar da atua l situac;:ao 

financeira . E recorda que, ao contrario de n6s, voces tiveram ao Iongo de doze anos a melhor solidez 

financeira, com um apoio irrepreensfvel par parte do municipio e com as capitac;:oes por parte do Fundo de 

Financiamento das Freguesias de que ha memoria. Geriram bem? A meu ver nao. Connosco, sem essas 

condic;:oes financeiras, a Carrinha das Repara~oes vai ser uma realidade. A extensao da ofert a de 

lembranc;:as natalfcias aos alunos ate ao sexto ana tambem sera uma rea lidade. A este prop6sito, de ixe-me 

recordar-lhe um lamentavel comentario que fez na pagina do Facebook sabre esta medida. Nao vou 

responde r ao comentario, mas deixe-me dizer-lhe que ele me entristeceu." A concluir, afirmou : "Sabre a 

receita do cemiterio, confirmo que a vossa taxa de execu~ao era baixfssima, conforme todos terao ocas iao 
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de constatar quando discutirmos o relat6rio de contas em abril, mas com o investimento que vamos fazer 

no cemiterio a situac;ao melhorara. Nao pensem, porem, que vamos ter, neste particular, um mandata 

maravilha. Mas desde que aqui chegamos, comparativamente a meses hom61ogos, ja duplicamos a receita 

do cemiterio. No que se refere a beneficiac;ao da sede da Banda de Coimbroes, deixem-me dizer-vos que 

essa nao e apenas uma a pasta da Junta de Freguesia, mas tambem da Camara Municipal. E no que respeita 

a Quinta dos Castelos, ainda estamos aver o que se passa verdadeiramente com aque le espac;o." ------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, comec;ou par afirmar: "E 

verdade, Senhor Deputado. N6s vamos melhorar o Almoc;o de Natal, que representa um momenta especial 

de convfvio com a popu lac;ao mais idosa das nossas freguesias . Quanta ao Jardim do Morro, deixe-me dizer

lhe que foi com enorme satisfac;ao que, numa das recentes reunioes havidas com o senhor Presidente da 

Camara, em que estiveram presente todos os vereadores e presidentes de Junta, fiquei a saber que a 

reformulac;ao do Jardim do Morro e uma das prioridades do municipio. No que respeita ao policiamento 

das nossas freguesias, ja tivemos oportunidade de conversar com as comandantes da PSP das areas de 

jurisdic;ao de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, com quem temos mantido as melhores relac;oes e 

diligenciado muitos dos assuntos que sao para eles encaminhados, para alem de uma colaborac;ao estreita 

em muitas iniciativas que pretendemos manter e privilegiar. Par curiosidade, deixe-me dizer-lhe que ainda 

ontem estive em reuniao com um dos comissarios para uma parceria de colaborac;ao numa iniciativa da 

Associ a c; a o A bra c;o . " -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em res pasta a Deputada Ana Sousa, afirmou: "Relativamente a constituic;ao de 

Equipas de Rua, vamos fazer um esforc;o nesse sentido, embora estejamos impedidos de admitir qualquer 

tecnico. 56 temos hip6tese de admitir colaboradores atraves dos programas ocupacionais e ja nos 

candidatamos. Na proxima segunda-feira temos uma reuniao com um Diretor do Institute de Formac;ao e 

Emprego, para o sensibilizarmos para as sete candidaturas que ja formalizamos e que gostarfamos que 

fossem aprovadas quanta antes, porque necessitamos urgentemente de uma tecnica para area social, bem 

como de pessoal para o cemiterio, para as brigadas, etc. Quanta aos apoios as coletividades, e demais 

forc;as vivas das nossas freguesias, vamos encetar uma nova forma de colaborac;ao traduzida na celebrac;ao 

de protocolos que justifiquem as comparticipac;oes financeiras. No que respeita ao Conselho da Juventude, 

dou-lhe toda a razao . E preciso promover a sua constituic;ao e funcionamento. Ate porque, sabre o 

Conselho da Juventude, o anterior executive da Junta de Santa Marinha fez zero." --------------------------------

- 0 VOGAL LUIS GONZAGA, a pedido do Presidente da Junta, a que o Presidente da Assembleia anuiu, deu 

alguns esclarecimentos adicionais a questoes suscitadas em diversas intervenc;oes dos Senhores 
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Deputados: "No caso do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, que decidiu instalar-se numa sede 

provis6ria ate esteja resolvida a questao da sede definitiva, quero informar-vos que a Junta de Freguesia ja 

assinou urn contrato de apoio financeiro com aquela coletividade. lnformo-vos tambem que os vereadores 

municipais Guilherme Aguiar e Delfim de Sousa estao par dentro deste processo e conscientes das 

dificuldades que o Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, pelo que esperamos que o executive da 

Camara possa ajudar aquela coletividade a resolver definitivamente a questao da sua sede. No que respeita 

ao Jardim do Morro, informo-vos que e nossa inten~ao diligenciar junto da Camara a planta~ao de 

nenufares, a liga~ao da agua, a renova~ao dos canteiros e a rea l iza~ao de podas. Par fim, relativamente a 

Horta Comunitaria, para a qual ja temos muitos candidates, vamos esperar que a chuva fa~a uma pausa 

para podermos fresar a terra com urn trator. Entretanto, ja temos os criterios de sele~ao de candidates 

definidos e esperamos que os cento e onze talhoes sejam em breve ocupados pela popula~ao." ---------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu ao Presidente da Assembleia seja urn pouco tolerante 

relativamente aos tempos regimentais, de maneira a que estes sejam alargados, alegando que "se esta a 

discutir urn documento de capital importancia e ainda temos mais de uma hora para a sua discussao". E 

prosseguiu, dirigindo-se ao Presidente da Junta: "Em todas as respostas que me deu houve uma que me 

deixou urn pouco preocupado. Quando disse que eu lhe tinha feito um comentario lamentavel no 

Facebook, quero dizer-lhe que esse comentario nao era dirigido ao Presidente da Junta nem ao cidadao 

Paulo Lopes, ate porque nessa altura nao tinha havido ainda elei~oes. 0 comentario foi dirigido a Senhora 

Rosa Novo, que nessa altura era candidata nas listas do Partido Socialista. E sabe porque o fiz? Porque a 

Senhora Rosa Novo esteve aqui na Sessao Solene do 25 de Abril, organizada pelo executive da antiga Junta 

de Freguesia de Santa Marinha, e fez um comentario ir6nico a interven~ao do entao presidente da Junta, 

quando este disse que tinha dado brinquedos as cria n~as nas escolas, tendo ela comentado 'Mas sera que 

dar um brinquedo a uma crian~a serve para alguma coisa, alegra alguem? 'Como ve o meu comentario nao 

foi dirigido ao cidadao Paulo Lopes e muito menos ao Presidente da Junta."-----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA chamou a aten~ao para uma melhor gestao do tempo regimental par 

parte do Grupo Parlamentar do PSD, que ja tinha sido largamente ultrapassado, o que levou o Deputado 

Jose Costa a dar par con cl ufd a a sua i nte rve n~ao . ----------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, usou da palavra para urn pedido de esclarecimentos ao 

Presidente da Junta: "Pergunto-lhe se desconhece uma delibera~ao da Camara Municipal de Gaia, 

aprovada par unanimidade, salvo erro no dia vinte e tres de Agosto de dais mil e treze, que atribui uma 

verba de sessenta e cinco mil euros as Festas de Sao Pedro da Afurada? Desconhece os 'abaixo assinados' 
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da populac;:ao da Afurada a pedir mais medicos, ao Iongo dos ultimos anos? Desconhece as moc;:5es 

aprovadas por unanimidade na Assembleia de Freguesia da Afurada a reivind icar mais medicos a quem de 

direito? Desconhece as diligencias, por escrito e nao s6 por escrito, por parte do anterior executivo da 

Junta de Freguesia da Afurada nessa mesma reivindicac;:ao? Porque se desconhece tudo ist o, eu desculpo 

quando diz que pouco au nada fizemos. Mas se conhece tudo isto, nao e correto que fac;:a essa afi rmac;:ao. 

Nao par mim, mas pelo executivo a que presidi e pela populac;:ao que ha anos que se bata lha por esta 

reivindicac;:ao . E tambem pela anterior assembleia de freguesia da Afurada . E estao aqui alguns auta rcas de 

entao, que tambem aprovaram essas mesmas reivindicac;:5es. Par ultimo, quando fala em equidade ao 

referir-se a instalac;:ao de um Parque lnfantil numa Escola de Santa Marinha, sera que desconhece a Escola 

EB-1 da Afurada de Baixo tambem nao tem parque infantil? Se bem que nao e a (mica Escola desta nova 

rea lid ad e ad min istrativa a na o ter u m pa rq ue i nfa nti I." ---------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou: " No que respeita a sua 

ultima observac;:ao, deixe-me dizer-lhe que a Associac;:ao de Pais da Escola a que se referiu op5e-se a que ali 

seja instalado um Parque lnfantil. Relativamente as reivindicac;:5es da populac;:ao e da antiga Junta de 

Freguesia de Sao Pedro da Afurada no que se refere aos servic;:os med icos prestados pe la Extensao de 

Saude da Afurada, devo dizer-lhe, com toda a sinceridade, que desconhecia. A minha azatama tem sido 

tanta que ainda nao me envolvi no trabalho desenvo lvido no passado. Mas Ia chegara o momenta. Ate 

porque isso e importante para mim, sobretudo para me certificar das apostas que foram concretizadas e 

das que ainda estao par realizar, concluindo-as caso sejam de manifesto interesse para a freguesia e para a 

populac;:ao. No que diz respeito ao alegado despacho da Camara de Gaia, a que fez referencia, sabre o 

apoio financeiro municipal as Festas de Sao Pedro da Afurada, confesso que desconhec;:o." ---------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, comec;:ou parse dirigir ao Presidente da Junta, af irmando: " 0 

Senhor disse ha pouco que o executivo anterior fez zero sabre o Conselho da Juvent ude. E eu vou recordar

I he que quando o Conselho da Juventude foi criado o Senhor estava aqui sentado na ba ncada como 

deputado e lfder do Partido Socialista. Foi entao pedido aos lfderes das bancadas que contactassem a 

juventude de cada Partido para uma reuniao fundadora do Conselho da juventude. Sabe quantos 

apareceram, nao s6 do Partido Socialista bem como de todos? Zero. Respondo-lhe da mesma maneira. 

lnsistiu-se tres au quatro vezes e volta ram a aparecer as mesmos. Zero! " M udando de assunto, e a conclu ir, 

afirmou: "Uma vez que o executivo vai receber da Camara Municipal vinte e cinco mil euros, com as quais 

nao contavam, quero sugerir que essa verba seja aplicada em ac;:ao social, atendendo a situac;:a o que 

atravessamos e afet a m uitos cidadaos das nossas freguesias ." ------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, come~ou por afirmar que o seu Grupo Parlamentar esta 

genericamente de acordo com o Plano de Atividades e o Or~amento em discussao, adiantando que estes 

sao OS documentos possfveis face a delicada situa~ao que atravessamos: "Os constrangimentos financeiros 

a que estamos sujeitos nao nos permitem ir mais Ionge. Os cortes nas majora~oes, no financiamento do 

Estado e nas transferencias do Municipio, para aiE~m de outros problemas que sao publicos, assim 

determinam. Aceitamos as duvidas e as diferen~as de opiniao aqui registadas, ate porque seria estranho 

que estivessemos todos de acordo, mas n6s estamos confiantes num bam primeiro anode mandata deste 

executive. Mas apraz-me registar que, tirando alguma chicana polftica a que ja estamos habituados, houve 

aqui algumas propostas da oposi~ao no sentido de melhorar o Plano de Atividades. E acred ito que essas 

propostas serao tidas em conta durante o exerdcio da Junta." A concluir, afi rmou: "0 voto do Grupo 

Parlamentar do Partido Socialista sabre o Plano de Atividades e o Or~amento vai ser favoravel" . --------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou por afirmar que e natural que os membros da 

assembleia puxem pela terra onde nasceram durante as suas interven~oes, como aconteceu com o 

deputado Eduardo Matos: "E evidente que eu tambem nao fujo a essa costela, tambem tenho essa costela 

da Afurada. Mas e evidente que temos todos que exigir equidade no tratamento das duas freguesias." E 

prosseguiu: "N6s, eleitos da CDU, fazemos parte deste executive. Temos a nossa inclina~ao polftica, mas e 

clara que estamos com este Plano e Or~amento. E e evidente que demos o nosso contribute para a sua 

elabora~ao, mas vamos estar muito atentos. Nesse sentido podem contar como trabalho dos elementos da 

CDU. E posso garantir-vos que n6s faremos tudo para acabar com essa distin~ao de que uns sao da Afurada 

e os outros de Santa Marinha. Porque, para n6s, todos somas Afurada e Santa Marinha." -----------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, apresentou uma Declara~ao de Voto, que se anexa a presente ata 

como Anexo D - 24.01.2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, come~ou a sua interven~ao dizendo: "Foi aqui dito que este Plano 

e Or~amento e um Plano de inten~oes. E que boas inten~oes! E sao tao boas, que ate um elemento do 

anterior executive da Junta de Freguesia de Santa Marinha parece disposto a subscreve-las, ao cons iderar 

que se trata de um plano de continuidade. Mas ele esta enganado. Este plano e muito melhor e mais 

ambicioso do que os anteriores. lsto apesar dos cortes financeiros e de algumas surpresas que agravam o 

or~amento, como e o caso do subsfdio de integra~ao requerido pelo anterior presidente da Junta de Santa 

Marinha. Mas apesar disso mas vamos ter mais a~ao, mais empenho e mais ambi~ao, nomeadamente na 

a~ao social, que cada vez e mais importante e que tem sido um grande baluarte deste executive." E 

concluiu: "0 estado atual do pafs exige que a Junta de Freguesia fa~a essa aposta e eu sei que o executive 
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esta empenhado e dedicado as pessoas, sobretudo as que mais precisam. E eu louvo essa determina~ao e 

essa coragem. 56 espero que todos os outros partidos representados nessa assembleia percebam isso e 

ajudem este executivo. A este prop6sito lan~o a seguinte pergunta: Foram feitas algumas propostas por 

parte do PSD e do CDS-PS para integra~ao neste Plano de Atividades?" ------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, pediu a palavra para pedir alguns esclarecimentos sabre o 

Or~amento: "Para que eu possa votar em consciencia, agradecia que, primeiro, especificasse a que 

corresponde exatamente o valor de trinta mil euros em ocupa~oes de armazens. lsto e uma receita de 

quantos armazens. Mas quantos sao e qual o valor de aluguer de cada um deles. Basta que me diga 

quantos armazens sao e que eu depois fa~o as contas para apurar o valor da mensalidade. E ja agora pe~o

lhe que me diga quais sao as contrapartidas da Junta. Ouvi falar em fornecimento de agua e luz. Mas queria 

saber sea Junta concede mais alguma contrapartida, para que eu possa destrin~ar qua is as receitas e as 

despesas dos armazens." E concluiu: "Ha aqui tambem uma verba de vinte e quatro mil euros referente a 

pessoal em regime de tarefa ou aven~a, que eu gostava que especificasse tarefa a tarefa, aven~a a aven~a. 

Existe ainda outra despesa no valor de trinta e seis mil euros, aqui no ponto 02.02.14, que tambem gostava 

que me esclarecesse melhor. E sobre estudos, projetos e consultadoria." ---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, pediu a palavra para disponibilizar o tempo que resta do grupo 

parlamentar do PS ao Executivo da Junta, para que o seu Presidente disponha de tempo suficiente para 

responder a todas as questoes suscitadas pelos senhores deputados, a que todos os membros da 

a sse m bl e i a an u r ram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, disponibilizou igualmente o tempo regimental restante do 

se u gru po pa rl a menta r a o Executivo d a Junta. --------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, questionou a legalidade da transferencia de tempos dos membros da 

assembleia para o Executivo, mas afirmou que o grupo parlamentar do PSD nao se aporia a ta l proposta. --

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de agradecer a generosidades de todos as grupos parlamentares, e em 

resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou par dizer: "Permita-me que regresse ao assunto da 

forma~ao do anterior Conselho da Juventude para fazer algumas corre~oes ao que d isse. Na altura, eu nao 

era o lfder do grupo parlamentar do Partido Socialista, como afirmou, e nao e verdade que o PS nao tenha 

indicado um jovem para a reuniao convocada pela Junta. Esse jovem foi, par mero acaso, o meu filho. E 

devo dizer- lhe que ele esteve presente. E ficou tao frustrado com o que se passou nessa reuniao que ele 

proprio colocou como hip6tese desistir. Mas eu estimulei-o a participar, como o executivo da Junta de 

entao devia ter feito . Mas a verdade e que ele nunca mais foi convocado. Julgo que fo i um projeto muito 
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mal conduzido e que nao foi uma aposta verdadeira da vossa parte. Foi bonito colocar a placa que esta no 

res-do-chao, mas a sala nunca serviu para nada." E continuou: "Relativamente a verba de vinte e cinco mil 

euros que iremos receber da Camara Municipal, ela sera de facto alocada na a~ao social. E boa parte deJa, 

rondando entre os quinze e os vinte mil euros, sera investida no Centro Social de Coimbr5es, atraves do 

redimensionamento de duas das suas salas, uma vez que s6 assim e que poderao continuar a acolher 

crian~as dos zero aos dais anos. A Seguran~a Social ja tinha advertido ha muito aquela institui~ao que caso 

nao fizesse essa remodela~ao, deixariam de reunir as condi~5es legais e de seguranc;:a necessarias ao 

acolhimento de crianc;:as daquela faixa etaria. Para alem deste investimento, que permitira que o Centro 

Social de Coimbr5es continue a acolher os nossos meninos mais pequenos, resolvendo assim um problema 

que atormentava algumas famflias, parte da verba restante sera utilizada na manutenc;:ao da nossa 

despensa social. Eu assumo que adoraria ter aquela despensa aberta todos os dias, mas isso e impossfvel 

nas atuais circunstancias, com as restric;:5es financeiras de que estamos a ser alvos - e eu na parte final 

desta minha interven~ao reservo-vos uma nova surpresa que vern aumentar ainda mais os nossos 

constrangimentos". E continuou: "Com uma gestao rigorosa e sobretudo com a recolha graciosa de generos 

alimentares, vestuario e calc;:ado, atraves do contributo do nosso voluntariado e de algumas instituic;:5es, e 

possfvel manter-se a despensa social, a qual sera afetada um verba nao muito inferior aquela que tinha sido 

afetada pela anterior gestao da Junta de Freguesia de Santa Marinha. Mas a nossa a~ao social nao se 

esgota na manutenc;:ao da despensa social ou no investimento feito no Centro Socia l de Co imbr5es. 

Recorda mais uma vez, par exemplo, a iniciativa Pascoa Solidaria, onde faremos um investimento 

financeiro direto residual, eventualmente apenas na aquisi~ao de alguns produtos relacionados com a 

epoca pascal, uma vez que no que respeita a restante composic;:ao do Cabaz temos ja o compromisso dos 

agrupamentos de escuteiros de que farao connosco a respetiva recolha junto de algumas instituic;:5es das 

nossas freguesias." E prosseguiu : "No que respeita a verba de trinta mil euros a que fez referenda, trata-se 

de uma receita proveniente do aluguer dos armazens de aprestos dos pescadores da Afurada. Sao quarenta 

e sete os armazens arrendados e as rendas mensais oscilam entre as vinte euros e as oitenta euros, em 

fun<;:ao da sua dimensao. As rendas revertem a favor da Junta, que tern de assegurar a manuten<;:ao dos 

armazens e suportar os custos da agua e da eletricidade. E s6 no caso da luz a despesa atingiu este mes 

mais de mil euros. No caso da agua, nao consigo precisar o seu custo mensa ], mas o Senhor Tesoureiro dar

lhe-a essa informa<;:ao. E 6bvio que vamos continuar a respeitar as nossas obrigac;:5es contratuais, assim 

como procuraremos proporcionar as melhores condic;:5es de conservac;:ao dos arm azens, mas iremos fazer 

uma avaliac;:ao da utilizac;:ao de cada um deles, porque parece existir alguns desvios de comportamento par 
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parte de alguns arrendatarios". Sabre a questao que se prende com a verba alocada para encargos com 

pessoal em regime de tarefa ou avenr;a, afirmou: "Sabre essa rubrica temos apenas uma novidade, que e a 

inclusao de urn tecnico que dirige o gabinete comunicar;ao, protocolo e imagem. Este colaborador e 

fundamental para uma Uniao de Freguesias como a nossa, devido a sua dimensao e grandeza. Para alem 

deste avenr;ado - que e o Senhor Eduardo Roseira, com uma remunerar;ao mensal de novecentos e 

cinquenta euros mais IVA-, detemos, como ate aqui, um advogado -que e o Dr. Arlinda Vinagre, com o 

vencimento de seiscentos euros mais IVA - e urn gestor contabilfstico - que e o Dr. Antonio Felizes, 

tambem com uma remunerar;ao de seiscentos euros mais IVA. Os outros avenr;ados sao a D. Ana Leit e, que 

exerce funr;oes administrativas no cemiterio e aufere setecentos e cinquenta euros mais IVA, e a D. 

Natercia que e assistente operacional na area da limpeza e ganha seiscentos euros mais IVA. Em relar;ao a 

D. Natercia, que finda agora o contrato, deixe-me dizer-lhe que vamos ter de encontrar uma forma legal de 

a manter ao servir;o porque a outra funcionaria daquele setor que pertence aos quadros esta com baixa 

medica de longa durar;ao e renovou essa baixa par mais um mes." Relativamente ao ped ido de 

esclarecimento sabre a verba inscrita no orr;amento para estudos, projetos e consultadoria, afirmou que 

boa parte desse montante destina-se ao pagamento da autoria as contas das duas freguesias que foi 

entretanto encomendada. E concluiu a resposta ao lider do grupo parlamentar do CDS-PP prestando 

esclarecimentos adicionais sabre os armazens de aprestos dos pescadores da Afurada: "Existe urn projeto 

que visa a minorar os custos da manutenr;ao dos armazens dos aprestos e que pretendemos implementar, 

mas que exige urn investimento avultado, na ordem dos cento e vinte cinco m il euros, para o qual pedimos 

o apoio da Camara Municipal. 0 municipio entendeu o alcance da ideia e ficou de apreciar a inscrir;ao do 

pro j eta no p r6 xi m o quad ro com u nita rio de a poi o ." -------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, comer;ou par dizer: "E verdade. 0 

anterior Presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha solicitou-nos o subsfd io de reintegrar;ao, que 

representa urn encargo superior a treze mil euros. Ele entendeu pedir o subsfdio, que e urn direito que lhe 

assiste, e esta Junta de Freguesia, como e pessoa de bern, vai ter de proceder ao respetivo pagamento. 

Embora, com o devido respeito, eu possa considerar a pedido discutfvel. 0 Senhor Joaqu im Leite nao vai 

ser reintegrado em nada. Ele e aposentado. Mas, enfim, esta e a interpretar;ao moral. Porque legalmente 

esse direito assiste-lhe. Houve urn governo que teve a coragem de acabar com esse subsfd io, que nalguns 

casas parece-me indecoroso, mas essa decisao governamental nao tern efeitos retroativos. No caso dos 

atuais presidentes de Junta ja nao lhes assiste direito a esse subsidio. De qualquer manei ra eu nunca 

reclamaria esse subsfdio, mesmo que a ele tivesse direito. Como o antigo presidente da Junta da Afurada 
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tambem nao o fez e tinha esse direito. Mas o antigo presidente da Junta de Santa Marinha entendeu 

requerer o subsfdio e n6s vamos paga-lo. E esta a realidade". Relativamente aos contributes da oposi~ao na 

elaborac;:ao do Plano de Atividades, afirmou: "Antes de mais, queremos penitenciar-nos sabre este assunto. 

Devfamos ter consultado formalmente todos os partidos que nao estao representados no executive da 

Junta, para que, caso o entendessem, nos apresentassem ideias e propostas para eventual inclusao no 

Plano de Atividades. Para emendar esse erro fizemos esse pedido informalmente numa reuniao do 

Executive realizada nas instalac;:oes da Junta na Afurada, mas, infelizmente, nenhum dos partidos entendeu 

apresentar contributes para eventual acolhimento neste importante documento de gestao." E prosseguiu: 

"Quero dizer-vos que tenho um grande orgulho neste nosso primeiro Plano de Atividades, que foi 

produzido par esta minha equipa num momenta de grandes condicionantes, algumas delas ainda nao 

referidas nesta reuniao da assembleia . Desde logo a incorporac;:ao da enorme divida que herdamos. E e 

bem provavel que isso determine uma revisao do orc;:amento, a que podera nao ser tambem a alheia as 

mudan~as impostas pela Lei 75/2013 no processo da delegac;:ao de competencias das camaras municipais 

para as juntas de freguesia, o que pode resultar na diminuic;:ao dos valores das transferenc ias da Camara de 

Gaia para esta Uniao de Freguesias. Embora tenhamos a esperan~a que isso tambem possa vir a significar 

um refor~o das verbas provenientes da Camara Municipal, uma vez que estamos disponfveis para assumir 

todas as delegac;:6es que o municipio entender, nomeadamente numa area da educac;:ao, por exemplo 

naquilo que diz respeito as atividades de enriquecimento curricular e extra curricular." --------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, recordando a surpresa que disse ter para a parte final desta sua intervenc;:ao, 

afirmou: "Ontem mesmo o mandatario da entao Junta de freguesia de Sao Pedro da Afurada trouxe-nos 

mais uma novidade, uma novidade pessima. A Junta perdeu num recurso que efetuou e perdeu tambem a 

oportunidade de recorrer. E 6bvio que vamos diligenciar para saber em que condic;:oes isto aconteceu, 

porque o caso e muito grave. 0 certo e que vamos ter que pagar mais cento e trinta mil euros, referente a 

uma dfvida dos anos de 2003/2004/2005 da entao Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada. Mas devo 

dizer-vos, com toda a frontalidade, que nem isto esmorece a vontade de trabalhar deste Executivo. N6s 

estamos aqui para assumir todas as novas realidades, para assumir os novas compromissos e para assumir 

perante a populac;:ao a responsabilidade que entendeu dar-nos. Somas pessoas de bem e procuraremos nas 

dificuldades encontrar pontos de safda. Quanta a esta novidade que vas acabo de dar, vamos encetar um 

processo de negociac;:ao para pagar mais esta dfvida colossal. E esta a realidade. E eu pe~o um sinal da 

Assembleia para esta realidade, porque a responsabilidade e de todos n6s; n6s enquanto executive e v6s 

enquanto 6rgao fiscalizador, 6rgao de acompanhamento da ac;:ao do executivo. Espero que percebam a 
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dificuldade das circunstancias e aprovem o Plano de Atividades eo Or~amento para 2014. E reco rda, que 

apesar de todas as dificuldades, o Plano Plurianual de lnvestimento apresenta uma verba que passa de dais 

para tres dfgitos, comparativamente aos anteriores mandatos, como o Vagal Raimundo Filipe referiu par 

d iversas vezes na nossa reflexao. E que, mesmo nas atuais circunstancias, pensamos destinar cento e trinta 

e nove mil euros para investimento. E nao e esta ultima divida ontem conhecida, que era origina lmente de 

oitenta e nove mil euros, mas que, com os juros vencidos e vincendos, mais as custas judicia is, deve ficar 

em cerca de cento e cinquenta mil euros, que nos vai impedir de alcan~ar o nosso objetivo." --------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, ped iu a palavra para um esclarecimento sabre a divida atras 

citada. Antes, porem, formulou a seguinte questao: "Quanta a verba a pagar ao Senhor Joaquim Leite, a 

tftulo de Subsfdio de Reintegra~ao, gostava de saber se esta vem do Or~amento de Estado ou do 

Or~amento da Junta de Freguesia, porque do lado da receita eu nao consigo vislumbrar qualquer i nscri~ao 

no Or~amento que nos foi apresentado. Vejo-o no lado da despesa, mas essa verba tambem devia estar do 

lado da receita e nao a encontro, porque acho que ela vem do Or~amento do Estado. Pe~o-lhe, por isso, 

que me esclare~a sabre esta questao." Relativamente a dfvida agora anunciada pe lo Presidente da Junta, 

afirmou: "Essa divida dos anos 2003/2004/2005 e um processo que tem a ver com a ornamenta~ao das 

Festas de Sao Pedro, do qual dei conhecimento ao Senhor Presidente da Junta antes da sua t omada de 

posse. Eu transmiti-lhe que havia este processo pendente na Justi~a , tendo a Junta perdido o caso na 

Primeira lnstancia, recorrendo depois para a Rela~ao que lhe deu razao . 0 executivo da entao Junta da 

Afurada decidiu, e bem, nao pagar esta divida. E eu acho que esta dfvida tambem nao devia ser agora 

suportada pela Uniao de Freguesias." Para sustentar esta sua afirma~ao, sugeriu que o presidente da Junta 

pedisse parecer ao consultor contabilfstico da Uniao de Freguesias, que exerceu a mesma fun~ao na entao 

Junta de Freguesa da Afurada, reafirmando a sua opiniao de que o processo devia ser levado ate as ultimas 

consequencias, em virtude de varias irregularidades administrativas que ele encerra . E rematou : "E minha 

convic~ao que a Junta de Freguesia nao tem de pagar esta divida, porque as fatu ras que a suporta estao 

todas feridas de irregularidades, de ilegalidades. 0 servi~o a que as faturas se reportam fo i feito, mas sem 

que e executive de Junta de Freguesia o tenha autorizado, legitimado. Portanto, na minha opin iao, isto tem 

de ser renegociado. E da minha parte estou disponfvel no que entenderem, e precisarem, para dar mais 

esclarecimentos sabre a materia, nem que seja ate a nfvel particular." -------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, depois de se mostrar muito confundido com o processo da 

dfvida das ornamenta~oes das Festas de Sao Pedro da Afurada dos anos 2003/ 2004/ 2005, revelou ter 

algumas duvidas sabre os montantes previstos para remunera~oes no or~amento : "0 Senhor president e da 
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Junta elencou cinco pessoas e respetivos vencimentos mensais. E se eu nao falhei nada, da tres mil e 

setecentos euros. Ora, multiplicando esta quantia par doze meses, uma vez que estes colaboradores nao 

tern direito a subsfdio de ferias e a subsfdio de natal, o montante total de trinta e trinta e seis mil euros 

referido no or~amento esta errado. Ou sera que pretende nao dar continuidade a algum contrato que 

e ntreta nto term in e ?" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, relativamente ao pagamento do 

subsfdio de re integra~ao requerido pelo antigo presidente da Junta de Freguesia de Santa Marinha, 

afirmou: "0 dinheiro vai de facto sair dos cofres da Junta. Eu proprio pedi esse esclarecimento a Dire~ao 
Geral da Administra~ao Local. Nao era assim no passado, mas entretanto tudo se alterou. E par isso que so 

encontra essa verba nas despesas. Ao contrario do que acontece, par exemplo, com as minhas 

remunera~oes de presidente da Junta, cuja verba, no total anual de trinta e cinco mil euros, que se 

encontra inscrita no campo das receitas. Neste caso, sim, a verba sai do Or~amento do Estado." No que 

respeita a divida da ornamenta~ao das Festas da Afurada, acrescentou: "Ontem veio aqui o mandatario da 

antiga Junta da Afurada com o proposito de dar conhecimento a esta Uniao de Freguesias de que o 

mandatario do autor [leia-se, o credor da dfvida] reivindica, desde logo o montante das custas dos 

honorarios judicia is, num montante que tambem e avultado. A questao suscitou alguma surpresa da nossa 

parte e recorremos ao nosso advogado que se deslocou ao tribunal em causa, tendo verificado que de facto 

dais dias antes tinha terminado o prazo do recurso com pagamento de multa. Mas nos so tivemos 

conhecimento disto ontem. Nos vamos honrar as responsabilidades que nos foram endossadas. Mas a 

confirmar-se tudo isto, vai haver uma reuniao de urgencia do executive na proxima segunda-feira, onde 

vamos aferir tudo que se passou. E quanta ao facto de o autor ter ganho, se nao houve recurso e a decisao 

transitou em julgado, ele e detentor de urn tftulo executive e se nao chegarmos a acordo, adona e somas 

penhorados, portanto e inevitavel procedermos ao pagamento da divida. Jcl estavamos onerados com a 

divida contrafda com a Pirotecnia Minhota, empresa com a qual celebramos um acordo que nos obrigou a 

despender logo de um montante de vinte mil euros, a que se seguira quarenta e oito mensalidades de dais 

mil euros. Agora com esta divida dos anos 2003/2004/2005 vamos ter que fazer um acordo similar. E isto 

afeta sobremaneira a nossa gestao, o nosso mandata, mas sera inevitavel." ------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amflcar Araujo, a proposito das duvidas suscitadas 

sabre os valores previstos para remunera~oes de pessoal aven~ado ou em regime de tarefa, afirmou: "Os 

valores inscritos no or~amento estao corretos . Eu e que referi encargos medias que poderao pecar um 

pouco par excesso. Os membros do executive que tern acompanhado mais de perto o nosso consultor 
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contabilfstico na elabora~ao do or~amento sao o vagal Raimundo Filipe, que e uma pessoa com grande 

experiencia no campo or~amental, eo nosso tesoureiro Jose Correia da Silva ." --------------------------------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRic;O, do PSD, pediu a palavra para solicitar um pedido de esclarecimento ao 

presidente da Junta: "N6s nao podemos assistir de animo-leve que se diga que temos que paga r mais uma 

divida de cento e trinta mil euros de que s6 agora tivemos conhecimento. Alguem tem de ser chamado a 
responsabilidade. Os tribunais reabriram em Setembro, tudo bem ... Estavamos em perfodo ele itoral, mas 

havia mandatarios no processo. Esses mandatarios recebem notifica~oes e as notifica~oes sao comunicadas 

a alguem. E se sao comunicadas a alguem, alguem as recebeu. Par isso pergunto: Quem foi o responsavel 

por essas notifica~oes? Quem e que nao pagou taxas? Quem e que permitiu que nao se fizesse recurso? Ha 

prazos legais, alguem foi o responsavel. E esse alguem que seja chamado a tabua da responsabilidade." ----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Anabela Carri~o, afirmou: "Tem toda a razao. E 

verdade o que referiu. 0 mandatario da antiga Junta da Afurada foi notificado pelo tribunal no dia dois de 

Dezembro, tendo recebido essa notifica<;:ao no dia tres. Como sabe, a partir daf come<;:ou a conta r o prazo. 

Soubemos que ele esteve aqui anteontem, que era exatamente o ultimo dia em que ainda poderia recorrer, 

e nao o fez. Falamos ontem com o nosso advogado, que se dirigiu ao tribunal e se inteirou do que acabei de 

vas comunicar. Nesta altura estamos impossibilitados de recorrer, porque o mandatario em causa, por 

lapso ou por qualquer outro motivo, deixou passar o prazo do recurso. 0 executivo da Junta vai agora 

reunir de urgencia para decidir o que fazer perante esta lamentavel situa~ao. De acordo com a informa<;:ao 

do nosso assessor jurfdico, o mandatario do autor quer receber os honorarios a que tem direito porter 

ganho a a~ao, tendo sido imputada essa responsabilidade a re, que e agora, neste caso, a atual Uniao de 

Freguesias. N6s vamos fazer, evidentemente, o que ainda estiver ao nosso alcance para remediar esta 

situa<;:ao. Mas quanta a dfvida, como ja fomos sentenciados, resta-nos tentar um acordo de pagamento 

faseado de forma a evitar uma penhora . E ja demos passos nesse sentido, atraves do nosso advogado." ----

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais pedidos para uso da pa lavra, colocou em vota<;:ao a 

proposta do PLANO DE ATIVIDADES, OR<;:AMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 0 ANO DE 2014 / PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014-2017, tendo sido a mesma APROVADA POR MAIORIA, com os 

seguin t e s v o to s: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORfi.VEIS - PS (8); CDU (2); PSD (1) e CDS (2) = 13 

VOTOS CONTRA- PSD (1) = 1 

ABSTEN<;:OES- PSD (4); BE (1) = 5 
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fez uma declara~ao de voto, dizendo que nao votou favoravelmente o 

documento porque foi impedido de questionar o executive em alguns pontos sabre o or~amento . -----------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA submeteu depois a considera~ao do plenario uma PROPOSTA DE 

AUTORIZAc;:AO RELATIVA A EXECUc;:AO DAS OPc;:OES DO PLANO em Adenda ao Plano de At ividades, 

Or~amento e Mapa de Pessoal para o ano de 2014/Piano de lnvestimentos 2014-2017, que se anexa a 
presente ata como Anexo E - 24.01.2014, que, depois de colocada a vota~ao, foi APROVADA POR 

U NAN I MID AD E. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e dez minutos, deu par encerrada a reuniao, da 

qual se lavrou a presente Ata, cuja min uta, que se anexa a presente ata como Anexo F- 24.01.2014, foi 

entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE, que depois de lida foi fr-[Vl.o{'.fu-1 par V V'4!'1'; t··k~M , 
em reuniao realizada a c..eW~c/Zo15 I e devidamente arquivada. mmmmmmmmmmm 

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 SEGUNDO SECRETfi.RIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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CERTIDAO 

Maria Rosa Azevedo do Novo, Secretaria da Junta de Freguesia da Uniao das 

Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada--------------------------------

Certifica que na acta da Reuniao Extraordinaria numero treze, do Executive da 

Junta de Freguesia, realizada no dia nove de janeiro de dois mil e catorze, no 

ediffcio sede da Junta de Freguesia, consta a seguinte del iberac;ao: ---------------

;. "Proposta do Plano de Atividades, Orc;amento e Mapa do Pessoal para o 

Anode 2014 e Plano Pturianual de Investimentos 2014-2017". ----- ------

De/ibera~ao: ''Proposta do Plano de Atividades, Orr;amento e Mapa do Pessoal 

para o Anode 2014 e Plano Plurianual de Investimentos 2014-2017, apresentado 

em anexo. 

Ap6s discussao do referido documento pelos membros do Executivo, foi o mesmo 

co/acado a vota~ao. 
Tendo sido aprovado por unanimidade aprovar a presente proposta e enviar para 

a Assembleia de Freguesia para discussao e aprova~ao. "---------------------------

Mais se certifica que aquando da votac;ao estavam presentes: o Presidente da 

Junta de Freguesia, Manuel Paulo de Jesus Lopes; a Secretaria, Maria Rosa 

Azevedo do Novo; o Tesoureiro, Jose Correia da Silva e os Vogais; Rita Isabel 

Azevedo Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reis e Lufs 

Gonzaga Araujo Magalhaes.-- --- -------- -- ------- ------------- - ------------------- - - ----

Por ser verdade e me ter sido requerido fiz passar a presente certidao que vou 

assinar. ---------------------------------------- -------------------- ------------- --------

Santa Marinha, 10 de janeiro de 2014.------------------------------ - ---------------- -

ARIA DA JUNTA DE FREGUESIA 

~12c~9p_~ (l_o ~ 
Maria Rosa Azevedo do Novo) 

Edlficio Sede - Freguesia de Santa Marinha: Rua aindido dos Reis, 545 + 4400-075 Vila Nova de Gaia + Tel.: 22 374 67 20- Fax: 22 374 67 29 

Freguesia de Sao Pedro da Afurada : Centro Civico Rev. Padre Joaquim de Araujo, s/n + 4400-354 Vila Nova de Gaia + Tel.: 22 772 41 17 - Fax: 22 781 03 17 
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INTRODUCAO 

Urn novo mandate acaba por ser obrigatoriamente urn compromisso com uma nova 
visao autarquica. 

Nos tempos dificeis que atravessamos e com todas as vicissitudes da freguesia de 
Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, queremos refon;ar os lac;os de cidadania com 
todos os municipes. Esta activac;ao da cidadania tera como finalidade tornar a 
freguesia criativa, harmoniosa, com respeito pelas opinioes de todos, sabendo e tendo 
a coragem de ir ao encontro dos seus anseios, expectativas, em suma: trabalhar para a 
comunidade, para as pessoas. 

A crise econ6mica e financeira fez agravar as dificuldades das famflias que se vern 
emergir numa situac;ao de incerteza e privac;ao. Assim, em 2014, daremos primazia a 
resposta a situac;oes prementes, tentando sempre que possivel inovar, trazer para a 
nossa freguesia novas soluc;oes, novas respostas, que se traduzam em mais eficiencia 
e mais eficacia. 

Em todas as areas e pelouros, iremos assegurar que as actividades que 
promoveremos se enquadrem o mais possfvel numa linha de intervenc;ao social, 
solidariedade, partilha e apoio, empregando todos os esforc;os para garantir a 
optimizac;ao das respostas as necessidades. 

Decorrente do novo quadro legal da reorgan izac;ao do territ6rio, bern como da nova lei 
de competencias (Lei 75/2013 de 12 Setembro), acresce-nos novas responsabilidades 
em novos dominies de actuac;ao, pelo que, sera fundamental uma ligac;ao estreita com 
a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, para que, com justic;a e razoabi lidade se 
possa protocolar uma nova delegac;ao de competencias. 

0 Orc;amento, as Grandes opc;oes do Plano e o Plano Plurianual de lnvestimentos, 
apresentam-se como documentos previsionais de gestae fundamentais para a 
administrac;ao e gestae autarquica e, resultam do conjunto de projectos e iniciativas 
assumidas no programa eleitoral do PS e no acordo politico com a CDU. 

Considerando as normas legais da Lei de Enquadramento Orc;amental, aprovada pela 
Lei 91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei Organica 2/2002, de 28 de agosto, e 
pel as Leis 23/2003, de 2 de Julho, 48/2004, de 24 de Agosto, 48/2010, de 19 de 
Outubro, 22/2011 , de 20 de Maio, e 52/2011 , de 13 de Outubro, e alterada e 
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republicada pela Lei 37/2013, de 14 de Junho as freguesias estao sujeitas aos 
principios e regras de estabilidade or~amentais e da solidariedade mutua entre os 
diversos 6rgaos da administra~ao . 

Neste enquadramento, este Executive da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao 
Pedro da Afurada, assumira activamente o papel de facilitador de projectos que 
permitam projectar dinamicas de crescimento, susceptfveis de conduzir e afirmar a 
freguesia para melhores nfveis de moderniza~ao. de atractividade de urn territ6rio de 
elevadas potencialidades, contribuindo consequentemente para aumentar os nfveis de 
satisfac;ao, face aos anseios da popula~ao. 

Assim, a gestae previsional e a actividade financeira a desenvolver. baseia-se no 
orc;amento que e elaborado em articula~ao com o Plano Plurianual de lnvestimentos 
(PPI) e o Plano de Actividades (PA) da freguesia. Estes instrumentos de gestae 
autarquica serao levados a cabo, assentes em principios que permitam a 
governabilidade da freguesia com base nos objectives propostos, seguranc;a dos 
instrumentos de gestae, confianc;a entre a instituic;ao e os cidadaos e a transpar€mcia 
da organizac;ao nos seus aetas administrativos. 

Para a elaborac;ao do presente documento estabelecem-se alguns vectores 
estrategicos essenciais de modo a assegurarmos o cumprimento da nossa missao: 

• Dar prioridade as pessoas. Sao elas o destine final da acc;ao politica; 
• Maximizar a eficiencia da organizac;ao. da eficacia interna e da racionalizayao de 

despesas e custos; 
• Capacitar a valorizar os funcionarios da Junta de Freguesia, como elementos 

essenciais ao proprio funcionamento da estrutura organizacional; 
• Garantir e proteger os direitos dos munfcipes, de modo a proporcionar-lhes uma 

maier qualidade de vida; 
• Assegurar urn born plano de equilibria financeiro e fiscal. 

0 presente Plano de Actividades e Or9amento e o inicio de urn novo ciclo, corn novos 
desafios e acrescirno de responsabilidades. 

Nesta conjuntura dificil. todos sornos poucos e. todas as disponibilidades sao 
fundamentais. 

I 

J 



JUNTA DE FREGUESIA DA UNIAO DE FREGUESIAS DE 

SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 
~·-Jnta de frt:'('lue51,1 

santama-rinha sa oped roafurada 

• 

PROTECAO E INTERVENCAO SOCIAL 

• Dinamizar a Rede Social de Freguesia, atraves do envolvimento efetivo de todos 
os parceiros, nomeadamente as IPSS, que integram a Comissao Social de 
Freguesia; 

• Manter disponivel o Fundo de Emergencia Social para acorrer as situa<;oes mais 
prementes de car€mcia da nossa popula<;ao num ano que se adivinha 
particularmente desafiante; 

• Melhorar a Dispensa Social da Junta de Freguesia por forma a dota-la de 
condi<;6es para que esta consiga ajudar as fam flias de ambas as freguesias, 
rnas com criterios mais rigorosos na distribui<;ao dos generos alimentfcios; 

• lnovar no capitulo do apoio social disponibilizado pela Junta de Freguesia, 
avan<;ando com uma iniciativa que designamos de "Pascoa Solidaria", com 
objectives semelhantes aos definidos para a distribui<;ao dos cabazes de Natal, 
envolvendo os tres .Agrupamentos de Escuteiros existentes na freguesia de 
Santa Marinha, atraves do desenvolvimento de ac<;oes de Voluntariado na 
recolha dos bens necessaries a materializa<;ao desta ajuda as pessoas; 

• Rea!izar o tradicional Passeio da Terceira !dade, envolvendo os ldosos de 
ambas as freguesias; 

• Assinalar o Dia lnternaciona! do ldoso; 
• Continuar a distribuir, na respectiva quadra, Cabazes de Natal com generos 

alimentares as pessoas mais carenciadas de ambas as freguesias , em parceria 
com institui<;6es, das quais destacamos a Cruz Vermelha Portuguesa -
Delega<;ao de Vila Nova de Gaia, e personalidades do concelho de Gaia, com 
criterios rigorosos de selec<;ao dos contemplados; 

• Melhorar ainda rnais o habitual A!mo<;o de Natal para a franja da popula<;ao com 
idade mais avanyada das freguesias; 

t~ Manter ina!terado o apoio financeiro disponibilizado pela Junta de Freguesia as 
instltui<;oes que desenvolvem actividades na area social, independenternente 
das actuais condicionantes inerentes a conjuntura econ6rnico-social do Pa ls, do 
Concelho e das Freguesias; 

• Manter a coiabora<;ao com a Comissao de Protet;:ao a Crian<;as e Jovens 
{CPCJ); 

• Assinalar o Dia lnternacional da Mulher . 
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EDUCACAO, ENSINO, JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES 

• Manter inalterado o apoio financeiro disponibilizado pela Junta de Freguesia as 
escolas das freguesias no ambito do Expediente e Limpeza, independentemente 
das actuais condicionantes inerentes a conjuntura econ6mico-social do Pais, do 
Concelho e das Freguesias; 

• Continuar a visita ao Centro Hist6rico da nossa uniao de freguesias com os 
alunos do 3. 0 ano do ensino basico, das nossas escolas, servindo de aula 
pedag6gica e mostrando aos mesmos e seus professores toda a 11ist6ria 
existente em Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. Esta visita contara com 
um almoyo no Quartel do Regimento de Artilharia N.0 5 da Serra do Pilar, junto 
dos militares; 

• Realizaremos com os alunos do 4. 0 ano do ensino basico, das nossas escolas, 
uma visita a Coimbra ao "Portugal dos Pequenitos"; 

• Havendo delegayao de competencias, por parte da Camara Municipal, assumir 
as Atividades de Enriquecimento Curricular para valorizayao dos alunos; 

• Solicitar as empresas sediadas em Santa Marinha e em Sao pedro da Afurada 
que, na eventualidade de necessitarem de jovens para o primeiro emprego, 
possam dar prioridade aos jovens das Freguesias; 

• Dinamizar, definitivamente, a actividade do Conselho Consultive da Juventude; 
• Equipar a Escola Basica 1/Jardim de lnfancia das Matas com urn Parque lnfantil , 

por uma questao de equidade com as demais instituiy6es de ensino; 
• Assinalar o Dia Mundial da Crianga. 

SAUDE 

• Manter os tres Postos de Enfermagem distribuidos pela Freguesia em locais de 
dificil acesso, com tres enfermeiras a prestar assistencia aos nossos idosos nas 
instalay6es do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, Aguias Sport de 
Gaia e Centro Cultural e Recreative "Ze da Micha"; 

• Assinalar o Dia Mundia! da Saude inaugurando, na freguesia de Sao Pedro da 
Afurada, um novo Posto de Enfermagem, nas instalag6es da Junta de 
Freguesia, para prestar cuidados de primaries de saude a populagao local. 

• 
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CUL TURA. RECREIO E ASSOCIATIVISMO 

• Manter inalterado na freguesia de Santa Marinha e inaugurar na freguesia de 
Sao Pedro da Afurada, o apoio financeiro disponibilizado pela Junta de 
Freguesia as instituigoes que desenvolvem actividades na area da Cultura, do 
Recreio e do Associativismo, independentemente das actuais condicionantes 
inerentes a conjuntura econ6mico-social do Pais, do Concelho e das Freguesias; 

• Continuar a disponibilizar a populagao, o acesso a nossa Biblioteca e ao Museu 
da Escola, situados no res-do-chao do ediflcio da sede da Junta de Freguesia; 

• Perspectivar, ao Iongo do actual mandate, a realizagao do Encontro de 
Colectividades das freguesias, encetando, desde ja, di ligencias para que seja 
passive! assegurar o mesrno no ano de 201 5; 

• Criar o Conselho Consultivo das Colectividades; 
• Organizar, nurn futuro proximo, o "Mes do T eatro" nas freguesias; 
• Dinamizar, logo que possfvel, um concurso de fotografia sobre o tema: 

"Colectividades de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada"; 
• Projectar, ate 2017, a elaboragao de roteiros culturais da Uniao de Freguesias, 

designadarnente, o "roteiro do Rei Ramiro", para distribuigao pela populagao e 
visitantes das freguesias e disponibilizagao em linha na Internet; 

• Desenvolver, assirn que possivel, Anima<;ao de Rua, nas principais arterias de 
arnbas as freguesias. envolvendo as forgas vivas locais; 

HABITACAO 

• Manter uma particular aten<;ao e acompanhar de perto o contexto da 
desagregagao habitacional da freguesia, nomeadamente no seu Centro 
Hist6rico, apesar de esta nao ser uma atribuigao direta das freguesias , de 
acordo com a Lei 75/2013 de 12 de Setembro; 

• Colaborar assiduarnente com a Empresa Municipal GAIURB e GAIASOCIAL, 
respetivamente, sempre que existir a possibilidade de proceder a possiveis 
realojamentos; 

• Manter uma estreita colaboragao e realizar um trabalho constante com a Camara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, na definigao de politicas e prioridades na area 
da habitagao social. 
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ORDENAMENTO URBANO, MOBILIDADE E REDE VIARIA 

• Participar na discussao publica dos Pianos Municipais de Ordenamento do 
Territ6rio, responder a solicitagoes da Autarquia e emitir pareceres sobre a 
denominagao e toponimia dos arruamentos da freguesia , no ambito das 
competencias materiais da Junta de Freguesia e, sempre em consonancia com 
a Camara Municipal ; 

• Colaborar diretamente com os servigos municipais, visando a colocagao das 
placas toponimicas e a conservagao e reparagao da sinalizagao vertical nas vias 
municipais; 

• Elaborar, ao Iongo do actual mandate, um estudo conducente a sinaletica 
identificativa as entradas e saidas de freguesia, como vefculo de imagem 
promocional da freguesia; 

• Garantir a resolugao dos problemas mas graves da rede viaria, a partir da 
informagao recebida dos cidadaos e atraves da Linha SOS Buracos da Camara 
Municipal de Vila Nova de Gaia. 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO 

• Acompanhar o projeto da C!assificagao de Gaia/Caves do Vinho do Porto a 
Patrim6nio Mundial; 

• Reunir institucionalmente corn todos os "players" turisticos da freguesia , 
aproveitando tambem todo o potencial da industria hoteleira na freguesia 
(possuimos 6 hoteis), visando um proficuo relacionamento e participagao em 
parcerias conjuntas, tendo em conta os seus anseios e projectos; 

• Estabelecer parcerias corn vista a rea lizagao de um Roteiro Turistico da 
Freguesia, em versao papel e eletr6nica de modo a promover dignamente a 
freguesia ; 

• Aceitar o convite da administragao da Quinta da Boeira, para podermos ter 
assento no Conselho de Planeamento, respetivo; 

• Continuar, ern parceria com o Pelouro da Educagao e Cultura, com a visita ao 
Centro Hist6rico da uniao de freguesias dos alunos do 3° Ano e outra visita, em 
local a designar, para os alurios do 4° Ano de Escolaridade, respetivamente . 

• 
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• 

FUNDOS COMUNITARIOS 

• Estudar atentamente os programas operacionais a serem lan<;:ados, 
nomeadamente nas areas da Moderniza<;:ao Administrativa e Programas de 
Valoriza<;:ao do Territ6rio, de modo a estabelecermos eventuais parcerias para 
que a Junta de Freguesia possa candidatar-se a futuras candidaturas, no ambito 
do Novo Quadro Comunitario 2014-2020. 

DESPORTO E ASSOCIA TIVISMO 

• Manter inalterado na freguesia de Santa Marinha e inaugurar na freguesia de 
Sao Pedro da Afurada, o apoio financeiro disponibilizado pela Junta de 
Freguesia as institui<;:oes que desenvolvem actividades na area do Desporto, 
independentemente das actuais condicionantes inerentes a conjuntura 
econ6mico-social do Pais, do Concelho e das Freguesias; 

• Articular com a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, no ambito do desporto 
escolar e da sua liga<;:ao ao movimento associative, a reedir;ao dos Jogos 
Juvenis de Gaia. 

AMBIENTE E ESPACOS VERDES 

• Continuar com a actividade desenvolvida pela Brigada de Rua para assegurar 
uma eficaz manutenr;ao e limpeza dos espagos publicos das nossas freguesias 
que tantas caremcias evidenciam estes dominies; 

• Aproveitar de forma pr6-activa os programas comunitarios relatives a capta9ao 
do carbono, aos ruidos, erosao e melhoria do ciclo da agua, bern como dos 
ambientes urbano e turistico, nomeadamente, atraves de pedidos a efectuar a 
Camara Municipal neste dominic , por forma a podermos beneficiar de eventuais 
apoios nesta area; 

• Diligenciar junto da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia para que esta 
proceda a novas arborizagoes. podas, plantar;oes, limpeza e intervengoes gerais 
no dominic dos Espagos Verdes das freguesias ; 

• lnovar com a instalar;ao na freguesia de Santa Marinha, com o apoio da Camara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, de uma Horta Comunitaria, integrada na Rede 
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Municipal de Hortas Urbanas. para explora<;ao dos munfcipes que demonstrem 
interesse nesta actividade de caracter ambiental e, ao mesmo tempo, social ; 

• Assinalar o Dia Mundial do Ambiente. 

CEMITERIO 

• Elaborar directrizes para a reorganiza<;ao efectiva de toda a Gestae do 
Cemiterio; 

• Efectuar levantamentos de espagos disponiveis; 

• Proceder a cobran<;a de todas as Remissoes devidas e nao pagas ao Iongo de 
varies anos; 

• Alargar o horario de funcionamento deste equipamento para os domingos de 
manha, ate as 12h00, dia!ogando com a lgreja no sentido de poderem ser 
realizados funerais neste perfodo; 

• Remodelar os fardamentos dos funcionarios afectos a este espa<;o . 
nomeadamente, por forma a adapta-los a nova realidade politico administrativa 
desta Uniao de Freguesias. 

FEST AS E ROMARIAS 

• Apoiar todas as Festas e Romarias que dignificam a nossa Junta de Freguesia: 
S. Gon<;alo, Santa Marinha, Senhora do Pilar. Senhor dos Aflitos e Santa 
Barbara, Senhor da Vera Cruz e S. Pedro da Afurada; 

• Organizar o Festival Gastron6mico da Sardinha na freguesia de Sao pedro da 
Afurada. 

COMEMORACOES DO 25 DE ABRIL 

• Conferir uma componente popular as Comemora<;oes desta data, atraves da 
realiza<;ao de iniciativas diversas e manter a homenagem a Militares, as pessoas 
e instituigoes que prestaram ou prestam relevantes servigos as Freguesias. Para 
que esta homenagem tenha o devido significado contaremos sempre com a 
colaboragao dos Militares do Regimento de Artilharia N.0 5 da Serra do Pilar; 

• 
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• 

• lnaugurar a Sala do Poder Local, que alberga as reunioes do Executive da Junta 
e dos Grupos Parlarnentares da Assembleia de Freguesia, que esta totalmente 
reabil itada e, a partir deste momenta, ficara abri lhantada com a exposic;ao das 
diversas homenagens, condecorac;oes e premios que estas freguesias foram 
granjeando ao Iongo da sua Hist6ria. 

OBRAS PUBLICAS 

Apesar das grandes condicionantes financeiras com que nos debatemos, iremos 
promover as seguintes Obras, cuja absoluta emerg€mcia de realizac;ao justifica o seu 
investimento nesta fase: 

~ Conservagao, beneficiagao e reorganiza.gao do Ediffcio Sede da Junta de 
Freguesia, cuja necessidade e facilmente constatada, por exempio, pela 
observagao directa do tecto do Salao Nobre deste espac;o; 

• lnfcio da requalificagao do Espago "Ze da Micha"; 
• Adaptagao e beneficiagao do Centro Social de Coimbroes; 
• lntervengoes de reparagao e manutengao dos diversos tanques existentes em 

ambas as freguesias. 

PROTECCAO CIVIL E SEGURANCA PUBLICA 

• Continuar a apoiar a Associac;;ao Humanitaria dos Bombeiros Voluntaries de 
Coimbroes pelos relevantes servigos prestados a toda a populagao de Santa 
Marinha e de Sao Pedro da Afurada; 

• Articular esforgos com a Polfcia de Seguranga Publica e com a Polfcia Municipal 
para garantir a seguranga dos nossos municipes, principalmente dos mais 
idosos e das nossas criangas; 

• Continuar a promover reunioes com as nossas forgas pol iciais, mantendo o 
projecto de Policiarnento de F)roximidade e, ainda, para as sensibilizarmos da 
necessidade de reaiizac;ao de sessoes de esclarecimentos com as franjas mais 
vulneraveis da nossa populagao, disponibilizando as nossas instalagoes para 
esse efeito . 
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ADMINISTRACAO DA J UNTA DE FREGUESIA 

• Encetar um processo de revisao em todos os domlnios e, ainda, um 
reajustamento dos procedimentos e actividades para que a Junta de Freguesia 
consiga corresponder da rneihor forma as novas necessidades e exigencias de 
uma comunidade mais alargada e diversa. 

.~ Vila Nova de Gaia, 07 de Janeiro de 2014 

0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

I 

I 
I 
I 

j 



M::l'_}. '-""/O.i~ ~'t 
Junta de Freguesia de 

Sta Marinha e S. Pedro da Afurad 1{J 
Concelho de Vila Nova de Gaia 

NIF: 510.839.576 

OR(:M1ENTO DE 2014 

RESUMO DAS RECEITAS 
A~~~~~~~~~: qt;Q[;Jo14 

Deliberative __ ; __ ; __ 

(Valores em Euros) 

RECEITAS 

RUBRICAS VALOR 

RECEITAS CORRENTES 

Ol IMPOSTOS DIRECTOS ... .. ....... . . . . .. . . .... ...... .. so 000 , 00 
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES : ... . . . ... . . 217 400,00 
OS RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE : ...... ... . .... . ..... . 500,00 
06 TRANSFERENCIAS CORRENTES : ....... . ... .... ... .. 723 8S9,00 
07 VENDA DE BENS E SERVI(:OS CORRENTES: ... . ... . .. 38 100 , 00 
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: .. . .............. .. . 3 SOO,OO 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 1 033 3S9,00 

RECEITAS DE CAPITAL 

09 VENDA DE BENS DE INVESTn1ENTO : ... .. . . .. .. . .. . . . 300,00 
10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL : .. ...... . . . . . . .. . .. 75 100,00 

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 7S 400,00 

OUTRAS RECEITAS 

15 REPOSI(:OES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: .. . ... 0,00 
TOTAL DAS RECEITAS 1 108 7S9,00 

Rua Candido dos Reis. 545- Santa Marinha- 4400 VILA NOVA DE GAIA * Tel.: 223 746 720 Fax.: 223 746 729 
E-mai I: secrctaria:'cD l~santamarinha. pt URL: \\Ww.j f~santamarinha.pt Sofi. ware:www.modulac.pt 

% 

4,S 
19,6 
0,0 

65 , 3 
3 , 4 
0 , 3 

93,2 

0,0 
6,8 

6,8 

0,0 
100,0 
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Junta de Freguesia de 
Sta Marinha e S. Pedro da Afu ada 

...... 

m. 
OLQ2 
OLQ2.Cl2 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 

OR~AMENTO DAS RECEITAS DE 20l4 

~crmNT15 

JrvR);JQ; 11lm::llh .... .. . ... ....... .. ................. . 
G..ltra;: • . . ..• • •.•..••...••. •. . • ..... .. . . .. • •. .. .. • •. .. 
Impasto municipal sobre im6veis (IMI) ......... .... .. . . 

~- "1AX!6, M.Lll6 E QJfW6 ~: .. ..• . .•. . . . ..••.•• 

~-.m. T~: ·············· · · · ··· ·· · ·· ···· ·· ········ · ········ 
C».OL23 T~ e:p:rificas dis artarq.rias la:ais: ............. . 
C».OL23.01 Mercados e fei ras ........ .. ..... . ......... ....... .. .. . 
e».OL23.Cl2 Ocupa~ao de Armazens .. . .... ... . . .. .. ...... .. .. ....... . 
04.01..23.03 Ocupa~ao da vi a pub 1 i ca ... ........... ............... .. 
04.01..23.()1. Cani deos e gati deo ...... .. .... .... .................. .. 
04.01..23.07 Se:::retaria- Enolun:nttJ; . ... ............. .. . ..... ... . . 
04.0L23.07.CU Certidoes, Atestados, Licen~as ... ... ............. . ... . 
04.0L23.07.Cl2 Autentica~ao de Documentos ...... ... ... . . . .. . ......... . 
~-.OL23.07.9:l Outros N.E. ...... ...... .. .. . ..... . . .................. . 
04.0L23.CB carrit:Erio . ............................. ... ...... .. . .. . 
C».OL23.CB.Ol L i cenci amentos ..... . ..... .... .. ..... . .. ... . . . ... .... . . 
C».OL23.CB.Cl2 Averbarnentos .... ... ..... .... .......... . .............. . 
04.0L23.CB.03 Sa ida de objectos ...... ........ ...... ................ . 
04.0L23.0B.04 Conserva~ao manuten~ao de jazigos .. .. ... ... . . ........ . 
Q4 .• 0L23.ffi.OS Inuma~oes . ...... . . ... ..... . .. ...... . ... . . . ... ........ . 
04.01..23.ffi.05 Remi ssoes ...... .. . . . .. . ........... .... . ...... .... .... . 
C».OL23.C8.07 Concessao de Jazigos .. . ..... ..... .. ........... .... .. . 
04.0L23.CB.OB Concessao de Ossarios ... . ..... ... ......... . .. . ....... . 
04.0L23.CB.09 Concessao de Catacumbas . .• .. . . .... .. .................. 
04.01..23.CB.JO Cape 1 a e Cas a Mortuari a ..... . . ... . . ..... . ... .... ..... . 
04.0L23.C8.11 Exuma~oes .......... ..... .. . .................. .... .... . 
Ot01.23.CB.J2 Outras .......... .. . .. .. .. . ... ..... .. .... . .. .... .. .. .. . 
04.02 M.Jl1a5 e a..rt:ras p:rn.lidrls: ...... .. . ...... . ......... . 
04.02.()1. Multas e outras penalidades por contra-ordena~oes ... . 

OS 
05.02 
05.02.01 

05 
05.01 
05.0L01 
05.0LOL01 
05.01..02 
05.03 
05.03.01 
05.03.01..04 
05.03.01.05 
05.03.m..93 
05.03.07 

~ [)\ RtfRlii):(E: ......... . ................ . 
JunJ;-Scc]sd3des fi~t~: . ..... . ............ .. ... . 
Bancos e outras institui~oes financeiras ............. . 

~<IJ~I£5: ...... . ... .. ........... . .... . 
Scc]Erlrl:5 e ~Erlrl:5 rfu fi~ras: .... ... . 
R:blicas ... .... .... . .. . .. .... . .. . . ......... . . . .. ..... . 
Empresas publicas .. . ............... .. ................ . 
Privadas ..... . ......... ..................... ..... .... . 
A:fnirrist:r"$ Cl31tra 1 : ......... . ...... . ........ . ..... . 
E:st1b . ...................... . . . ..... .. . ............ .. 
Fundo de Financiamento das Freguesias . . ....... ..... .. . 
Regime de Permanenci a . ..... .. ... .. ............. . ..... . 
Outras ..... ..... . ..... . ... . .. .. .. ..... ... .. ...... . ... . 
S3\!1QJ5 e futi:1; a .. rttron:s ... .. . ...... .... . . ........ . 

~ 
(]..h. : lira;) 

Rua Candido dos Reis, 545 · Santa Marinha • 4400 VILA NOVA DE GAIA* Tel.: 223 746 720 '' Fax.: 223 746 729 
E-mail: secretal'iar~' il~santamarinha.pt URL: \.vww.jt~santamarinha.pt Sofi.ware:,vww.modulac.pt 
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05.03.ffi 
05.CB.C9.01 
05.CB.C9.02 
05.03.<».93 
05.05 
05.05.01 
05.05,(ll_OJ.. 
05.C6.0LCB 
05.05.0L<J1. 
05.05.01.05 
05.05.ffi.93 
05.05 
05.05.m. 
05.05.01-
a5.07 
05.07.m. 
05.07.0L93 
05.CS 
05.CS.Ol 

Junta de Freguesia de :(oW ., 
Sta Marinha e S. Pedro da Afurada 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 

OR(AMENTO DAS RECEITAS DE 2014 

53"". i1J1. art:.-SJ. put. ian. IJ)l . crt. alP· fu-. puf. 
IEFP- Contratos Emprego Inser~ao (CEI) ..... . . . .. .... . 
IEFP- Protocolos coopera~ao .. ...... .... .. ... . . .... .. . 
Outros .. ..... ........ . .. . . . ... ...... ... .... .. .. . ..... . 
A:::fninistra;a:> la:al : .......... ...... .. . ... . .. .... .. . . . 
COlti~ ············ · ·· · · ····•··· ·· ················· 
Municipio Gaia - Delega~ao de Competencias Geral . ... . . 
Municipio Gaia- Manut.Conserv. Espa~os Verdes ... . .. .. . 
Manuten~ao e Conserva~ao Escolas ... .... ......... .. . . . . 
Processes El ei torai s ........ .. ... ...... .... . ......... . 
Outros Proto co 1 os .......... . ... .. .. .... .......... ... . . 
~mal: .......... .. .. ..... .. .. ... .... ...... . 
Sistema de solidariedade e seguran~a social .......... . 
Outras transferenci as .... . . .. . . .. . . .. .......... . ..... . 
:notiUJiQ):s 9:m fin:; lt.Oati\.a;: .... . . ... . .......... . 
:noti1lliQ52s s:m firs lu:rati\.a; .. ...... . .. . .. ... .. .. . 
Outras ........ . .. . ..... . ...... .. ........... .......... . 
Farrilias: . ....... . .... ... . . . . ........................ . 
Famil i as ..... .. . . . ......... . ................... .. ... . . 

CV ~ CE IBb E ~ <rm:NlES: ..... . ............ . 
cv .OJ. \.€n:i3. ~ h:n;: . .... . ....... ... ...... . . .. ... .. ........ . 
cv.ca_Q3 Publicacoes e impressos . ..... .. .. . .. . .......... . ... . . . 
cv.ca_os Bens i nuti 1 i zados ................................... .. 
CV.Cll-07 Produtos alimentares e bebidas .. ........... . .. . ...... . 
CV.Cll-93 Outras .... .. .... •.. .... . ... ..... . .. . .. ..... .. . ... . . . .. 
CV.02 S3vi<;n;: ..••• .••••• . . •..•...... .. ...•... •. . . . .....• . . 
07.02.01. Alt.g.B'" ~ ~ e EQ.ripmnta; ...... . .... ... .. . . . . . 
07.02.Cll-ill. Alt..g..a"' ce ~ ....... ........ ..... .... ... ........ . 
07.Q2.ca_ca_02 Centro de Convivio Ze Micha . .. ... ..... .. .. . .. ..... ... . 
07.02.ca_QL03 Cedencia de sal as ........... .. ....................... . 
07.02.01..01.93 Outras .... . ............... . .......... ..... .. ..... .... . 
(l7 .02.01.02 Alt..g..a"' d= EQ.rip:na11D .......•.. .. ............ .. ...... 
Q7.02.0L02.01 Autocarro ... . . ... . . . .... . ... .... .. ............. . . . ... . 
Q7.02.0L02.02 Aluguer de equipamento diverse .. .. . .. ..... . .......... . 
Q7.02.CE Savi<;n; 9Xiais, re::.:rmth.a;, rulll.rnis e ~ .. . 
Q7.02.CB.Ol Services sociais . .. .. ........... . .. . ... .. .... . , ... ... . 
07.02.CS.02 Servi~os recreativos ................ .... ........ . . ... . 
07.02.C8.05 Outras areas ..... . ...... . . ... ... . .................... . 
07.02.03 Savi<;n; ~fim; <Bs a.rtarqlias .. . .. ..... . . . .... . . 
cv.02.C9.C6 camtEric:o .. ... .... ........ ... ...... ... ... ...... .. ... . 
Cl7.02.C9.05.93 Outras .... ... . . ... . ................ ... . ........... ... . 
(l7 .03 R:n:::as ...••••• ••••. ..••.... .•• ... .••• . .......• •....•. • 
Q7 .03.m. Habi taci on a 1 ....... ... . ... . .. ..... .............. ..... . 
Q7.03.02 fi:tifido; .. . .. . ........... ..... .. .... .. ...... ........ . 
Cl7.03.02.ill. Centro.Social de_Coimbroes ........................... . ! 
07.03.02.02 Comerc1al- Flonsta ........................ ........ .. ! 
07.03.02.03 Comercial - Quiosque .. .... . .. .................... . .. .. 

Rua Candido dos Reis. 545 · Santa Marinha · 4400 VILA NOVA DE GAIA * Tel.: 223 746 7'20 * f-ax.: 223 746 729 
E-mai I: secretariat(]" j J:santnmari n ha. pt UR L: W\\W.jt:santamari nha.pl Soil ware:www.modulac.pl 



07.CB.Cl2.04 
07.CB.91 
07.03.91.01 

cs 
CS.Ol 
CS.01.93 
(8.01.93.01 
CS.01.91.02 
C8.QL93.03 
C8.QL93.04 
CS.QL93.05 
CS.QL93.93 

~..+~'lt 1 ' 
Junta de Freguesia de 

Sta Marinha e S. Pedro da Afur da o/ 
Concelho de Vila Nova de Gaia 

NIF: 510.839.576 

OR(AMENTO DAS RECEITAS DE 2014 

Outros arrendamentos(Afurada) .. . . . ... ................ . 
G..J1Jas .. .. ......... .. ..... ..... .. ...... .. .. ........ .. . 
Concessoes .............. ... ..... ... . .. ............... . 

QJil¥6~~: .... .. ...... .. ... .......... . 
G.Jtra;: ..•. •.....••......•.•........ . ....•. . .......... 
O . .rt:ras .... ... ... .......... . ................. ....... .. . 
Resti tui ~oes ................ ........... . .. ....... .. .. . 
Indemniza~oes - Seguros . . . .. ... .. .... .. .. . ....... . . . . . 
IVA reembo l sado ..... .... . . ........... ...... . .. . ...... . 
Indemi nza~oes - Outras ... . .......... .... ....... .... .. . 
Comissao da venda das senhas escolares . . .. .. ...... ... . 
Outras ................ .. .. ... ...... .. .... ........ . . .. . 

3600,00 

16000,00 

100,00 
100,00 

1000,00 
100,00 

2000,00 
200,00 

JBll),CD 

3:ID,Q) 
3ID,CD 

~ ()!61REilfG CIRlJIJTE5 ......................... . 1033359,00 

00 
00.02 
00.02.02 
00.03 
OO.CB.02 
OO.Ot 
OO.Ot.Cl2 
OO.Ot.Cl2.CB 

m::Eill6 [E (Jf'.[lfL 

~[E~!:E~ .. . . ................... . 
H;t,i~: ........... ..... .... .. ... .... . .. .. •........ 
Soci edades fi nancei ras ............................... . 
Ei::lificia;: ..... . ..................................... . 
Soci edades fi nancei ras . . .... .... . ... ... .. . . . ....... .. . 
G..Jt:ro; b:r6 d= in.estitr81tD: .... .. ....... ...... .... .. . 
S:x:ia::Bis firam ras . . .... ... ............. .. .... ... . 
Outros . . ..... . .. ... ... . .................. . ...... .... . . 

10 ~ [E <JlP.!:lll: .... . ...................... . 
10.03 ldninistJ$ CB1t:tal: ... . .... .. . .. ................. . . 
10.CB.Ol ESta:b ... ........ .. ... . .. ......... ..... . ............ . . 
10.03.01.0t G:q:aa;;b Ta::nica e FirEr'I:Eira .......... . . . ..•....... --::-=-~ 
10.03.01.0t.98 Coopera~ao tecnica e financeira . .... . ... .... ......... . 
10.05 ldninistJ$ lo::al : ..... . .... .. . .. .... . . .... .... . ... . 
10.05.01 Conti nente .. . .. ..... . . . .... .. . .... . ....... . ..... . ... . . 

15 
15.01. 
15.QL01 

l01lt. l)l6 ~ [E (]!P.[l7:(_ ........... . .. .. ... ..... . 

QJll~~ 

FtRhl!J}s t-ro ~ N]) F10MN1Q): .....•.•••.•.•• 

R:p:sicfEs rfu ctB.tid3s rn; p3J:J.rBltDi: ........•..••.• 
Reposi~oes nao abatidas nos pagamentos . ...... .. . ... .. . 

~()!6~ .. . ....... .. ...................... .. 

o,m 
0,00 

Rua Candido dos Reis, 545 - Santa Marinha · 4400 VILA NOVA DE GAIA Tel. : 223 746 720 (' Fax.: 223 746 729 
E-nmil: secretaria@j r-santamarinha.pt URL: 1v1vw.jf-santamarinha.pt Software:wlv\v.modulac.pt 
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Junta de Freguesia de . ' 

Sta Marinha e S. Pedro da Afura ~ 
Concelho de Vila Nova de Gaia 

NIF: 510.839.576 

n. 0 1 

OR~AMENTO DE 2014 

RESUMO DAS DESPESAS 

APROVA~OES: J 
Executivo Q1;~~1 
Del iberative __ ; __ ; __ 

(Valores em Euros) 

DESPESAS 

RUBRICAS VALOR 

DESPESAS CORRENTES 

01 DESPESAS COM 0 PESSOAL : . .. .. ...... . ..... .. .. . . . . 525 300,00 
02 AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS : .. . ....... . ...... 162 000,00 
03 JUROS E OUTROS ENCARGOS : ........................ . ..... 8 100,00 
04 TRANSFERENCIAS CORRENTES: .... . . . .......... . ..... 129 000,00 
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ............. .... .. . .. 144 459,00 

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 968 859,00 

DESPESAS DE CAPITAL 

07 AQUISI~AO DE BENS DE CAPITAL: ................... 139 900,00 

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 139 900,00 

TOTAL DAS DESPESAS 1 108 759,00 

Rua Candido dos Reis. 545 - Santa Marinha - 4400 VI LA NOVA DE GAIA * Tel.: 223 746 720 ~· Fax.: 223 746 729 
E-mail: secrelaria:&.if-sanlamarinha.pt URL: www.jf·santamarinha.pt Softv.are:www.modulac.pl 
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47,4 
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Junta de Freguesia de 
Sta Marinha e S. Pedro da Afura 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 

OR(AMENTO DAS DESPESAS DE 2014 

~~·· ··········· · · · ········ ··· ··· 
~crmNTES 

01 ~(I}IIO~: . ..... .... .... ... .... . ....... . . 
01.01 ~,~ CB1:as e p::rom::nt:Es: .. .. . .......... . .. . . 
01.01.01 Tit. de 6rgaos de soberania e m. de 6rgaos autarquicos 
01.01.~ F€ss::al cb; q..a:iu;~ c:E wtoatn irdiv. t:ntallu 
01.01.~.01 Traoita:b c:E ali:Bicr ro~ definiti\.a .. .... .. ... . 
0LOL~.OLCU Pessoal Tecnico e Administrative . ... .... .. . .. . .. . . ... . 
OLOL~.OL02 Pessoal Obras e Salubridade . . . ...... . .. . ....... ..... . . 
OLOl.~.OL03 Pessoal Cemiterio . ... . .... .... . .. .. ...... ....... . ... . . 
OLOL06 Pessoal contratado a termo ... ... .. .. .. .. . .. ..... .. .. . . 
Ol.Ol.OV Pessoal em regime de tarefa ou aven~a .. ..... .. . . . .... . 
OLOLCS Pessoal aguardando aposenta~ao .... ... .... . .. ... . ... .. . 
OLOLCB R=ss:al en q..alq.a- wtra sitta;;:b ............... .... . 
OLOLCB.01 I.E. F. P. - Contratos Emprego Inser~ao (CEI) ....... . .. . 
OLOLCB.02 Di versos ... . .. ....... .. .. . .. . .... .. .. ... ... .. .... .. . . . 
OLOLll. Representa~ao . . .. .. .. .... ..... . .. .. ... .. ... . ......... . 
OLOL13 SU:l;idio c:E ~~ .•.• •.. .... ... .. .. ..•..•.. .. ••• •.• 
01.01.13.01 Pessoa 1 do Quadro . . . ... . .. . ....... ... . .... ..... .. .... . 
CU-01.13.02 Pessoal Contratado/Qualquer outra situa~ao . .. .. ... . .. . 
Ol.OL14 SU:l;idia; c:E "fu-"ias e c:E N:llal . .. ... ... .. ...•.. .. . ... . 
OLOLJ4.02 Pessoa 1 do Quadro ........ ... .. . ....... ........... ... .. 
Ol.Ol.J4.03 Pessoal Contratado/Qualquer outra situa~ao ... ... . .... . 
OLOLlS Remunera~oes por doen~ e maternidade/paternidade .... . 
OL02 .lti:n:s \ariaeis ru s.e11J..Bjs: . ...... .... ..... ....... . 
01.02.02 1-tras ed:ra:l'dir8rias ........... .. ...... . . ... ... ..... . 
01.02.02.01 Pessoal Tecnico e Administrative ........... . ... . .. . .. . 
01.02.02.02 Pessoal Obras e Sa1ubridade .......................... . 
01.02.02.03 Pessoal Cemiterio ... . ..... .. .... .... .......... . ... . . . . 
OL02 .02 .~ Pessoal Contratado/Qualquer outra situa~ao . .. .. .... .. . 
01..02.ot. Aj udas de custo . ... . .. .......... .. . .... ......... . .... . 
OL02.05 Abono para falhas . . .. . .. . ............ . .... . .... .... . . . 
OL02.12 Indemniza~oes por cessa~ao de fun~oes .. ....... . .... . . . 
01.02.13 G.11Ju; g_pl EltB11l:E e p-m,ia; . ... . . .. . . . . ....• ...... ... 
01.02.13.02 QJt:ro; ........... . .. . . ..... . ... •. . . .... ...... . .... . ... 
OL02.13.02.CU Compensa~oes e Senhas Presen~a- Junta . .. . . .. . ....... . 
CU-02.13.02.02 Senhas de Presen~a-Assembleia Freguesia .... .. ...• .. .. . 
01.02.13.02.03 Outros encargos com Assembleia .. . . .... .. .. . ... .. ..... . 
OL02.14 Outros abonos em numerario ou especie ..... .... ..... .. . 
OL03 ~ s:x:ial: ...... ..... .... .. . .. ... .. . ......... . . 
CU-03.03 Subsidio familiar a crian~as e jovens .... .... . ..... . . . 
OL03.04 Outras presta~oes familiares .. ....... . ... ... . ...... . . . 
01.03.05 CmtribJiQS::s p:~ra a ~ 9Xial . .... ..... . .. ... . 
OL03.05.01 Assistencia na doen~a dos Funcionarios Publicos .. . . .. . 
Ol.CB.05.02 ~ S:x:ial R.n:icrBria; RbliOJ5 . . . .. . ... .. . ... . 
Cfl_03.05.02.cn Caixa Geral de Aposenta~6es .. .. ...... .. ............. . . 

JMmJit.al6 
Q..h. : lim;) 

Rua Candido dos Reis, 545- Santa Mnrinha - 4400 VILA NOVA DE GAIA * Tel.: 223 746 720 Fax.: 223 746 729 
E-mail: secretaria~'0.if~santamarinha.pt URL: \VW\v.jf-santamarinha.pt Solhvare:ww\v.modulac.pl 
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OL03.05.03 
QL03.C9 

02 
02.01 
02.QL01 
02.01.02 
02.QL02.01 
02.QL02.02 
02.QLQ2,g:) 
Q2.0LOt 
02.0LCY5 
02.01.07 
02.QLQ3 
02.QLll 
Cl2.01.J2 
02.01.13 
02.01.15 
02.01.17 
Q2.0LJ8 
02.01.]9 
02.0L:!l 
02.0L:!l.03 
02.02 
QUl2.m. 
02.Q2.0L01 
02.02.01.02 
02.02.02 
02.02.03 
02.02.03,g:) 
02.02.04 
02.02.04.g:) 
02.02.03 
02.02.(9 
02.02.03.01 
02.02.(9.02 
02.02.00.03 
02.02.03.04 
02.02.JD 
02.02.11 
02.02.J2 
02.02.13 
02.02.13.03 
02.02.14 
02.02.15 
02.02.17 
02.02.18 
02.02.]9 

~.4 '\"" ' \ ;1/7/ ~ 

Junta de Freguesia de lf"' ,~ 'Ho~UU~. z 

Sta Marinha e S. Pedro da Afuradai{j\) r . 
Concelho de Vila Nova de Gaia ~~ 

NIF: 510.839.576 t .... C 

f~·t.r OR(AMENTO DAS DESPESAS DE 2014 

Seguran~a Social - Regime Geral . . ...... ..... ......... . 
Seguros . . .. . .. . . ...... . . . .. . .. . .. . ... . .. . .... .... ... . . 

/Cl.llS1Qt) I:E EJ3I.b E ~: . .. .. . . . ... . ... .. .. ..... . 
.tq..risi <;a:> d= b:r6: . . . . . .... ... ...... .. ... . . . ...... . .. . 
Materias-primas e subsidiarias .. .. ............ .. .. .. .. 
Cblh.sth.eis e lt.bifica11l:s .. .. .. . . . . . ... . . ... ...... . 
Gasolina . .. ...... . . .. ...... .... ........... ... . . .... .. . 
Gas6leo .. ... .. ........... . ..... ... ..... . ... . .. . . .. ... . 
Gas I I 0 I I I 0 t I I I I I I It I I I I I I I I C I I I I I I 0 0 It I I I I I I I I I I I I I I f I 

Li mpeza e hi gi ene .... .. .... ... .. .. ... .. .... .... ..... .. 
Alimenta~ao-Refei~6es confeccionadas . ... . . ......... .. . 
Vestuari o e arti gos pessoai s .... ....... .... . .. ..... .. . 
Material de escrit6rio .... ........ . .. .. .. . .... ...... .. 
Materia 1 de con sumo c 1 i ni co ........... ...... ... ...... . 
Materi al de transporte-Pe~as .. . ... . ... ......... . . . . .. . 
Materia 1 de consumo hote 1 ei ro .... .... .... ... ... ..... .. 
Premios , condecora~oes e ofertas ... . . . .. .. .. . . . . ... . . . 
Ferramentas e utensi 1 i os ............................ .. 
Li vros e documenta~ao tecni ca ........................ . 
Artigos honorificos e de decora~ao .. . ... . . . .. . . . .. .. . . 
Mmrial d= ei J'"$, rultua e 1-e::reio .............. . 
Outros . . . .. .. . ..... . .... . . . . ..... . . ............... . . . . 
tq..risiyi) ~ 92tvlQ:b: ........ . ...... . ........•..... . . 
Ehcargosdas i~laq5es .. .... .. . . .. . ... . ... . . ... . ... . 
Agua .. .. . ......... .. . . .... . . . . . .... .. ... . . ... . . .... . . . 
El ectri ci dade .. . . . ... . . . . . . ....... .......... . ........ . 
Limpeza e higi ene . . ............. .... . . . . .... .... . . . .. . 
~~b:rt; .. .... . .................. .. ..... .. . 
Outros .... .. . . . . .. ........ . . .. .... .... .... .. .... ... .. . 
~ ~ e:tifida; ........... .. .. . . . ... . .. . . . . ..... . 
Loca~ao/Outros . . . ....... .. . . .. .. .. .... . ... ......... .. . 
Loca~ao de outros bens ...... . .. .. .............. .... .. . 
GJrulicafEs .... ... . ...... ... .......... ... .. .. .. .. ... . 
Rede Fi xa . ... . . ..... .. . ..... .. . .... . . . . . ............ . . 
Rede M6vel .. .. .. . . ...... . . ..... ..... . . ........... ... . . 
Internet . .. . . ... . . . .. .. .... . .. .. . ... . .... ......... . . . . 
Correios .... .. ... .... . ....... . .. . . .. . ... . ........ . ... . 
Transportes . .. . ............. . . ... . . . . ....... . ... . . ... . 
Representa~ao dos servi ~os .. . ... .. .... .. .. ... .. ... ... . 
Seguros . . ........ . . . .. . ..... . . . . ... . .. .. .. . . ... . . ... .. , 
DeslccaQ5es e~ ........... .. ..... .... . ... . . ... . . 
Outros N.E .. ... . . . .. . .......... . . .. . .. . . . ........ . . ··· I 
Estudos, pareceres , projectos e consultadoria .... .... . 
Forma~ao ........ .. . ... ... ... ... . ..... ..... .. ..... .... . 
Pub 1 i ci dade .... .. . .. . .. . . ... . . . . ....... . . ... ..... .. .. . 
Vigilancia e seguran~a .. .... ...... .. . .. .. .. .. . .... .. .. 
Assi stenci a tecni ca . . . . . . .. .. . . . ... .. ... . . .. . .. .. .. .. . 

Rua Candido dos Reis, 545 - Santa Marinha- 4400 VI LA NOVA DE GAIA Tel.: 223 746 720 * Fax.: 223 746 729 
E-mail: secretaria@.i l~santamari nha.pt URL: ww\v.j f-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt 
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Junta de Freguesia de 
Sta Marinha e S. Pedro da Afura 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 

G2.02.:D 
02.02.25 
02.C2.25.93 

CB 
CB.03 
03.03.03 
CB.C6 
<B.05.01 

(}1. 
(}1..03 
(}1..03.01 
rn.cv 
rn.cv.01 
04.CV.Ol.01 
Ot.CV.OL02 
rn.cv .OL03 
rn.cv .OL 93 

C6 
05.02 

I 05.02.01 
I 05.02.03 

CE.C2.CB.(}I. 
05.02.03.05 
C6.C2.03.CE 
CE.02.03.CV 
CE.C2.CB.93 
CXiCB 
05.03.01 
CE.<B.OL01 
CE.03.0L02 
05.03.01.03 
CE.03.02 
05.03.02.01 
05.<B.Q2.02 
05.03.CB 
05.03.CB.01 
05.03.<B.02 
05.03.03.03 
05.03.(}1. 
05.03.(}1..01 
05.03.04.03 
CE.03.(}1..04 
05.03.0i.05 
05.03.04.05 
CE.03.rn.CV 

OR(AMENTO DAS DESPESAS DE 2014 

Outros trabalhos especia1izados ..... .... . ............ . 
G..itJ'(5 9:!Viq:s .. .. ......... . . ......... ........ ...... . 
Outros sevi ~os ............ . . . . .............. ... .. .... . 

l.Rb E QJlR); EN7(t(5; •..... . •• . . .. .. ......... . . . . . . 

l.J-o; c:i: ~ fii"B'l:Ei ra.: . ..... .. .. .... .......... .. 
Outros i nvesti mentos ...... .. .... . .......... . ... . ... .. . 
G..itJ'(5 ercarg:s fii"B'l:Ei n::s .... ... ....... . . ... ..... .. . 
Outros en cargos fi nancei ros ..... . . . ...... .. .......... . 

~~=- · · ······ ······· ··· · ·· · ···· · · 
A::lninis1:r$ cEntl'al : .. ..... . . .. .. . ..... . . . ........ . . 
Esco1as- Material de Limpeza e Expediente ... .... .... . 
Jrsti'tlric;fi:s gm fin; lu:rati\Oi: . ... ... ... . ... . .... . . 
Jib-D'tlric;fi:s 9ln firs lu:rati\,Q; ..... . . .... . . . . ... ... . 
Insti tui ~oes Socia is ..... . ....... .. .... ........ . .. ... . 
Institui~oes Desportivas e de Lazer . .. ... .... ... . ... . . 
Institui~5es Cu1turais e Re1igiosas ... ......... ...... . 
Outras !nstitui~oes ..... .. . .... .................... . .. 

~ ~ CJNmrES: .. ... . .. .. •........ .. . . . .. .. 
Di\.e'sas: . .. ......... .. . .... ........ ... ... .. ..... . .. . . 
Iva . ...... . .... . . . .. .......... . ............. .. .. . .... . 

=o~ -s~~~~~i~~ .::::: :::::: ::::::: ·.::: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.·. ·.·. ·. ·.·.1 
Mesas de Voto . .... ...... ... ... .. . ... ... ... . . .... ..... . 
Quoti za~oes ......... . ....... ... ....... . ... . .... ...... . 
Processes Judiciais e Extra Judiciais . ..... ... ....... . 
Outras ..... . ...... . ................... . ..... ... ...... . 
Piau c:i: A:::tivicki:s .. .. .... . ......... . ....•. .. ....... 

8!\-Ei:i~ ·· ······ · · · · · ··· •· · ·· ·· ·· · ··· · ·· ··· ·· · · ·· 
Conserva~ao de Esco1as ............... .. ... .. ... ...... . 
Apoio a Actividades Curriculares ... . . ... ........ ... .. . 
Outras Acti vi dades . . .... . .. .. . ... ..... ... ....... ... .. . 
8!\ - GJ ltt.ra ... . .. . ... ....... ... . . .... ..... . .. . .. .... . 
Festas Popu 1 ares ....................... .. .. ... ... .... . 
Outros Eventos Cu 1 turai s ........ .. .................. . . 
8!\-~e~~ .. ..... ... .. .... .... .......... .. . 
Jogos Juvenis ........... . ....................... . .... . 
Competi~oes e Torneios ............................... . 
Outras N.E. . ....... . ...... ....... ........ . .... .... . . . . 
8!\- krtD mal e Gvica . . ..... . . . . .... ............ . 
Passeio Convivio .... . ........ . ........ .. . ..... .. . ... . . 
Di spensa Socia 1 . . . ...... .. . . ......... ... . ......... ... . 
Emergenci a Socia 1 . . .. ................................ . 
Festas de Nata 1 - Cri an~as ......... ................. .. 
Festas de Nata 1 - Idosos ......... ... ..... .. ......... .. 
Outras N.E. Social ...................... ..... ........ . 

Rua Candido dos Reis. 545- Santa Marinha - 4400 VILA NOVA DE GAIA Tel.: 223 746 720 ~' Fax. : 223 746 729 
E-mail: secretaria(£rj l~santamarinh:~.pt URL: www.jf-santamarinha.pt Soltware:,vww.modulac.pt 
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Objetivo 

01 

01.01 

01.01.01 
01. 01. 01. 01 
01. 01. 01. 02 
01. 01. 01.03 
01. 01. 01. 04 
01.01.01.06 

01. 01. 01.07 

01. 01. 01.08 

02 

02.01 
02 .01.01 
02.01.01.01 

• 
. 

rl.. 

~ ~OD••' 

C6digo da N.o 
classifica~ao proj. 

econ6mica ou 
a~ao 

01/07,01.07 01/14 
01/07.01.08 02/14 
01/07.01.09 03/14 
01/07.01.11 04/14 
01/07.01.10.01 06/14 

01/07.01. 03.06 07/14 

01/07. 01.03. 05 08/14 

01/07.01.03.04 09/14 

-

~1w:· Junta de Freguesia de 
Sta Marinha e S. Pedro da Afurada 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 

? .... 1 6~4 9T-
Plano Plurianual de Investimentos de 2014 

F Fonte de F Despesas 
o financia- Datas a 

Designa~ao r menta (%) Respon- s Rea 1 i- 2014 
Ill savel Ini- e zado 
a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefi ni r 

FUN\OES GERAIS 

SERYI\OS GERAIS DE ADMINISTRA\AO 
PUBLICA 

Administra~ao Geral 0 35 700 35 700 
Equipamento de informatica A 01/14 12/14 0 3 000 3 000 
Software Informatica A 01/14 12/14 0 2 000 2 000 
Equipamento administrative A 01/14 12/14 0 1 300 1 300 
Ferramentas e utensil i os A 01/14 12/14 0 1 000 1 000 
Maquinaria e equipamento A 01/14 12/14 0 3 400 3 400 

diverse 
Edificio Sede da Junta - Obras A 01/14 12/14 0 15 000 15 000 

de Conserva~ao 
Outros investimentos n. e. A 01/14 12/14 0 10 000 10 000 

TOTAL DO PROGRAMA 01.01 0 35 700 35 700 

TOTAL DO OBJECTIVO 01 0 35 700 35 700 

FUN(OES SOCIAlS 

EDUCA\AO 
Ensino nao superior 0 20 000 20 000 
Obras de Beneficia~ao - Centro A 01/14 12/14 0 20 000 20 000 

Social de Coimbroes 

TOTAL DO PROGRAMA 02.01 0 20 000 20 000 
----

Ruu Clindido dos Reis. 545- Santa Mnrinhn- 4400 VILA NOVA DE G1\IA TeL: 223 746 720 Fax.: 223 746 729 
!·>mai l: secretaria1d•j f:santamarinha.pl liRI,: IIWW.j 1:santamarinha.pt Soil warc:www.modulnc.pt 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

2015 

Anos seguintes 

2016 2017 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

f~·lf 
Unidade: Euros 

Total 
previsto 

Outros 

0 35 700 
0 3 000 
0 2 000 
0 1 300 
0 1 000 
0 3 400 

0 15 000 

0 10 000 

0 35 700 

0 35 700 
I 
I 
I 
i 

0 20 ooo· 
0 20 000 

0 20 000 
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BllrR51I 

Objetivo 

02.02 
02.02.01 
--·- ---

---·-------
02.04 
02.04.06 

02.04.06 .01 
02.04.06.02 
02.04.07 
02.04 .07.01 

----·-
02.05 

02.05.02 

03 

03.03 

-

C6digo da N.o 
classifica\ao proJ . 

econ6mica ou 
a\ao 

··- --

01/07.01.15 12/14 
----------

_, ___ 

. - - ---------·- - ·--

01/07 .01.04.14 10/14 
01/07.01.04.14 11/14 

01/07.01.04.12 13/14 

--

01/07.01.03.02 17/14 

Junta de Freguesia de 
Sta Marinha e S. Pedro da Afurada 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 

Plano Pl urianual de Investimentos de 2014 
Unidade: Euros 

·- -- ·-- -· 
F Fonte de F Despesas 
o financia- Datas a-· -

Designa~ao r mento (%) Respon- s Reali - 2014 
m~-,---- save l Ini - e zado ---·- ------

a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefini r 
·- ·-· ---- --·--- ·---- . --- ---· 
SAUDE 
Servi~os individuais de saude A 01/14 12/14 0 5 000 5 000 0 
-·------------------- - - -- --- ·- --------- ----- -----f-·------· ___ , _ ---
TOTAL DO PROGRAMA 02.02 0 5 000 5 000 0 
--------------.. --·- - -- --· ··--- ·---·--- - --- ----··- . . ----------------- ----··-·-- -- ----
HABITA(AO E SERVI(OS COLECTIVOS 
Protec~ao do meio ambiente e 0 8 000 8 000 0 

conserva\ao da natureza 
Horta Comunitaria A 01/14 12/14 0 3 000 3 000 0 
Parques e Jardins A 01/14 12/14 0 5 000 5 000 0 
Outros Servi\OS Colectivos 0 10 000 10 000 0 
Cemiterio A 01/14 12/14 0 10 000 10 000 0 

----·---

TOTAL DO PROGRAMA 02.04 0 18 000 18 000 0 
,_ -- --·-- - ---·-· 

SERVI(OS CULTURAIS, RECREATIVOS 
E RELIGIOSOS 

Centro Cultural e Reueativo Ze A 01/14 12/14 0 10 000 10 000 0 
da ~1i cha 

·-·- - -- .. - ---· 
TOTAL DO PROGRAMA 02.05 0 10 000 10 000 0 

TOTAL DO OBJECTIVO 02 0 53 000 53 000 0 

FUN(OES ECON6~1ICAS 

TRANSPORTES E C0~1UNICA(OES 
-----L-.~---
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Anos seguintes Total 
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2015 2016 2017 Outros 
-- -------· 
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I .. 
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Sta Marinha e S. Pedro da Afurada 

Concelho de Vila Nova de Gaia 
NIF: 510.839.576 
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Plano Plurianual de Investimentos de 2014 

---- -
F Fonte de F Despesas 
o financia- Datas a·--· ---·---- ----· 

Designa~ao r mento (%) Respon- s Reali 2014 Anos seguintes 
Ill - sa vel Ini- e zadc 
a AC M FC cia Fim E 

-------------- -- ----- ,------ ----· 
~~~-1-~fini doF~~fi~~ 

- -

2015 2016 2017 
.. ------- ·- ·-- -- - ---

Transportes rodoviari os 0 51 200 51 200 0 0 0 
Rede Viaria A 01/14 12/14 0 so 000 50 000 0 0 0 
~1aterial de transito e toponimia A 01/14 12/14 0 200 200 0 0 0 
Outras A 01/14 12/14 0 1 000 1 000 0 0 0 
·--------------- -· - ----··-·-- 1- - - 1-- -- ---· -- ·---- ------· - ·--·--1---·-· -- --- --· ---f-

TOTAL DO PROGRAMA 03.03 0 51 200 51 200 0 0 0 
f-·--- - ----·-·---- - - ---- ----- -- -·- - ·------- ·------- .. -- -- -

TOTAL DO OBJECTIVO 03 0 51 200 51 200 0 0 0 
-

T 0 TAL G E R A L 0 139 900 139 900 0 0 0 
- --'--· -

6rgao deliberativo 
Em de ___ _ de _ _ _ 
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Unidade: Euros 

Tot a 1 
previsto 

Out ros 

0 0 51 200 
0 0 50 000 
0 0 200 
0 0 1 000 

0 0 51 200 

0 0 51 200 

0 0 139 900 
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UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO AFURADA 

MAPA DE PESSOAL- 2014 
(Mapa de acordo com o Art.9 5 da Lei 12-A de 27 Fevereiro) 

Cargos/carreiras/cate~orlas 

' ,..;.,..,., 

wK~c;p 
f(~ ~ 7 

~(' t~-fY-

Atribui~oes/competencias/actividades N'depostos i N'deposbl 

1 
Dt, ~I 

de tri'b- oc''" oes 1 {)}"U' J _ _ ~! __ j_J i _j_ -~ _jl! i I.J I __ I J __ i_..~--_____ _J__..J__...J.__---1 

Area de folm~ academCa 
el® profesSIOnal 

1-- ·-· ----- - - · ··------·-· ·-· 
AREA ADMINISTATIVA E FINANCEIRA 

-~ Se~-~~tar~~-Ger~l ------ ------ ----- 6 -=~----=J ~I---+---< 
·--~ntabili~de .' Orc;_a_~~------------------------ 2 ____ j _ __j_ _ 2 ~1---+---1 

· Outras Atividades -~--·----------· ____ j____ __,_j 1 ----1 

o o & _o ___ j__o_ . _, ___ j -~--- 9 o 

~--- Gabinete A;;;~~ocial AREA SOCIAL --------------------.L- -1 -~r=~]----- ----~--]---~----=r·--;-
1--------------· - -·--r3.' ~-0---;-=!_-_;_~] 0 : =r .-..IL.--.....1.------i 0 

AREA DA CUL TURA E RECREIO 

~~~~~~-o]o[~_l_:~:J o l 
AREA CEMITERIO 

~-;;;-c;~;.~. - __ _- _;.J 0-J-0 f~ o 1 o I • I I • I o I i 

----·----~-------- AREA OBRAS 

8 8 

----------------- -~·-------J..------- ---, 
- Secc;ao Obras 7 7 

Total 0 0 0 0 0 7 0 

I - -~----+---·-41-----lt-----+----~---~---------r--~--~~ 

TOTAlS GERAIS! 1 0 8 0 0 17 26 0 
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~ • . JUNTA DE FRE~UESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA ~ 
·~: .,. _ .. Y E SAO PEDRO DA AFURADA- VILA NOVA DE GAIA . f 
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CERTIDAO 

Maria Rosa Azevedo do Novo, Secretaria da Junta de Freguesia da Uniao das 

Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada--------------------------------

Certifica que na acta da Reuniao Extraordinaria numero quinze, do Executivo da 

Junta de Freguesia, realizada no dia vinte e quatro de janeiro de dais mil e 

catorze, no ediflcio sede da Junta de Freguesia, consta a seguinte delibera<;ao: --

, "Proposta de inclusao de errata ao Plano de Atividades para o ano 

de 20 14". -----------------------------------------------------------------

De/ibera~ao: "Pro pasta de inclusao de errata ao Plano de Atividades para o Ana 

de 2014", de acordo com documento em anexo. 

Ap6s discussao do referido documento pe/os membros do Executivo, foi o mesmo 

co/acado a votac;ao. 

Tendo sido aprovado por maioria, com duas abstenc;oes dos Vogais, Rita Isabel 

Azevedo Rola e Mc:kio Vicente Sousa Silva Reis, aprovar a presente proposta e enviar 

para a Assembleia de Freguesia para inclusao de errata ao Plano de Actividades 

para o Ana de 2014. "-------------------------------------------------------------------

Mais se certifica que aquando da vota<;ao estavam presentes: o Presidente da 

Junta de Freguesia, Manuel Paulo de Jesus Lopes; a Secretaria, Maria Rosa 

Azevedo do Novo; o Tesoureiro, Jose Correia da Silva e os Vogais; Rita Isabel 

Azevedo Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reis e Lufs 

Gonzaga Araujo Magalhaes. ----------------------------------------------------- - - ------

Por ser verdade e me ter sido requerido fiz passar a presente certidao que vou 

assinar. ---------------------------------------------------------------------------------

Santa Marinha, 24 de janeiro de 2014.------------------------------------------------

/ ~ (?c ~e_ /)~ clo ;{oVJJ ~
E RETARIA DA JUNTA DE FREGUESIA ,.~ 

(Maria Rosa Azevedo do Novo) 
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JUNTA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SAO PEDRO DA AFURADA ·VILA NOVA DE GAIA 

ERRATA 
Na tematica de Educac;ao, Ensino, Juventude e Tempos Livres: 

• Criar o Conselho Consultive da Juventude, em 2014; 

• Projecto Mem6rias e Vivencias: trazer, em 2014, as crian<;as das escolas de ambas 

as freguesias as experiencias dos mais velhos, realizando encontros 

intergeracionais, assim como a desloca<;ao do jornalista e autor Jaime Froufe 

Andrade (Proposta aprovada em Assembleia de Freguesia). 

Na tematica de Protecc;ao e lntervenc;ao Social: 

• Forma<;ao dos funcionarios de ambas as freguesias para lidar com cidadaos invisuais 

e surdos (Proposta aprovada em Assembleia de Freguesia), atraves da celebra<;ao 

de protocolos nao onerosos com institui<;6es como ACAPO, APD; 

• Cria<;ao, em 2014, de uma equipa de rua e gabinete de apoio social para a Beira-Rio, 

composta por duas Assistentes Sociais (Proposta aprovada em Assembleia de 

Freguesia). 

Na tematica de Saude: 

• Diligenciar para a abertura de uma farmacia em Sao Pedro da Afurada. 

Na tematica Cultura, Recreio e Associativismo a alterac;ao dos pontos: 

• Organizar, em 2014, o "Mes do Teatro"; 

• Dinamizar, em 2014, um concurso de fotografia sobre o tema: "Colectividades de 

Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada e proper a Camara Municipal de Vila 

Nova de Gaia a exibi<;ao nas demais 15 Uni6es de Freguesias do Concelho; 

• Cria<;ao, em 2014, do Roteiro da Cultura: guia do ex-libris locais e realiza<;6es 

culturais das Colectividades e agentes culturais da Uniao de Freguesias trilingue 

(portugues, frances e ingles) a distribuir pelas Uni6es de Freguesia, Camara 

Municipal, Turismo, Caves, Colectividades, Escolas e constante no site da Uniao de 

Freguesias; 

• Cria<;ao, em 2014, do roteiro de Rei Ramiro: pequena brochura tril ingue com mapa, 

acerca da lenda e dos lugares desta, a distribuir pelas freguesias, Camara Municipal, 

Turismo, Caves, Colectividades, Escolas e constante no site da Uniao de Freguesias; 
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JUNTA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA 
E SAO PEDRO DA AFURADA • VILA NOVA DE GAIA 

• Realizar, em 2015, o Encontro das Colectividades, articulado com a animagao de 

espagos publicos, fazendo do evento uma grande mostra das capacidades das 

Colectividades e agentes culturais da Uniao de Freguesias; 

• Desenvolver Animagao de Rua: performances, artesanato, pintura ao vivo, musica, 

palestras e debates, damas, xadrez e outros desportos; 

• Manutengao dos subsfdios as colectividades, com correcgao da inflagao; 

• Prop6r as colectividades a organizagao de sess6es gratuitas de cinema (filmes 

escolhidos em parceria com o Pelouro), incluindo debates sabre os temas dos 

mesmos, com pessoas da area; 

• Transformar o CIPA num local catalisador dos saberes e da identidade de Sao Pedro 

da Afurada. 

Na tematica de Habita~ao : 

• Diligenciar para a reconstrugao de habitagoes na Beira-Rio com vista ao retorno dos 

deslocados da zona (Proposta aprovada em Assembleia de Freguesia). 

Na tematica de Ordenamento Urbano, Mobilidade e Rede Viaria: 

• Diligenciar para o reforge dos transportes publicos, conforme requerimento colocado 

ao Executive. 

Na tematica de Desenvolvimento Econ6mico e Turismo: 

• Diligenciar para a colocagao de Multibanco na Junta de Freguesia de Sao Pedro da 

Afurada. 

Na tematica de Administra~ao da Junta de Freguesia: 

• Produgao de material proprio para invisuais (Proposta aprovada em Assembleia de 

Freguesia). 

2u <I 6JuJ?r# 
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Declara~ao polltica sobre o Plano e Or~amento, 

Assembleia de Freguesia de 21 de Dezembro de 2014. 

A CDU, na Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada, apresentou-se as Elei~oes Autarquicas com um Programa 

Eleitoral proprio e areas prioritarias de ac~ao definidas. 

Como e habitual, os eleitos da CDU, tanto no Executive, como na 

Assembleia de Freguesia, nao serao beneficiados, nem prejudicados 

pelo exerdcio dessas fun~oes, significando isso que nao retiram 

nenhum dividendo pessoal do cargo publico que ocupam. 

A participa~ao da CDU no Executive da Junta passa tambem pelo 

cumprimento do Programa Eleitoral apresentado e traduzir-se-a numa 

melhoria das condi~oes de vida dos moradores de Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada. 

Consideramos essencial elevar e dignificar o papel das associa~6es e 

colectividades criando melhores condi~oes para elas, com as quais 

pretenderemos desenvolver um programa cultural e desportivo 

participado. 

Considerando a complexidade e fragilidade do tecido socia l de ambas as 

freguesias, trabalharemos no sentido de alargar a rede de apoio social. 

Nesse sentido, e necessaria nao so manter OS servi~os publicos a Un iao 

de Freguesias como aprofunda-los, reclamando a reabertura de postos 



de Correios, refon;:o da cobertura de transportes colectivos e a 

reabilita~ao das infraestruturas ferroviarias que nos servem. 

Na area de ambiente e espa~os verdes, teremos como prioridades a 

reabilita~ao dos jardins publicos e o alargamento da cobertura arb6rea 

da Uniao de Freguesias, integradas nas pollticas publicas de promo~ao 

ambiental e combate ao carbona. 

A co·u mantem a sua independencia polltica {tanto no Executive, como 

no Grupo Parlamentar}, com actividade propria e interven~ao polltica 

de massas junto dos trabalhadores e da popula~ao. 

Com a nossa participa~ao neste Executive e o nosso trabalho nesta 

Assembleia continuaremos a lutar pelo que consideramos boas praticas 

pollticas e contra atitudes como aquelas que sempre criticamos as 

anteriores Maiorias PSD/CDS, notoriamente avessas e hostis a acolher, 

na pratica, quaisquer propostas da Oposi~ao. Portanto, entendemos 

dever ser a atitude diferente, num Executive que integremos, em prol 

da Democracia e da dignifica~ao desta Junta e desta Assembleia. Nunca 

entendemos, nem iremos faze-lo, o papel desta como mera camara de 

ressonancia e 6rgao legitimador do Executive. 

Vila Nova de Gaia, 21 de Janeiro de 2014. 
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Bloco de Esquerda ""~<.. 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Marinha e S Pedro da Afurada 

Sessao Extraordim1ria de 24 de janeiro de 2014 

Declaracao de Voto 
sobre o Plano de Atividades e On;amento para 2014 

Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada tern agora urn novo programa 
provisional financeiro para suprir as necessidades de melhoramento de 
equipamentos, servi9os e apoios, para cerca de 30.000 fregueses 

Quando atentos a dota96es or9amentais anteriores, e em particular as que 
reportam ao anterior mandato da freguesia de Santa Marinha, nao pode ser 
mais clara a persistente e gradual perda de investimento central, numa 
objetiva peleja pelo estrangulamento do Poder Local 

E born ter presente que, em or9amentos anteriores, a dota9ao anual 
canalizada para a freguesia de Santa Marinha representou, grosso modo, 
valores muito pr6ximos do milhao de euros. 0 que constatamos neste Plano 
de Atividades e On; am en to para 2014 representa uma dota9ao de cerca de 
urn milhao de euros - nao e o DOIS em UM, e antes o UM em DOIS! 

0 ufano Ganho em Escala, propalado pelos atores politicos do costume, 
para fundamentar a imposi9ao da Unifio de Freguesias, nao passou do 
gnifico economicista da escala tecnocrata da Unidade Tecnica que urdiu o 
plano de restri9ao or9amental as necessidades locais 

A uniao de freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada e hoje 
urna realidade social e administrativa de maior dimensao - sao mais 
quil6metros de arruamento, mais responsabilidades com equipamentos, 
maior compromisso com coletividades e associa96es, mms 
responsabilidade social com as necessidades e carencias das pessoas 

E esta escalade preocupa96es que, no entender do Bloco de Esquerda, nao 
tern tradu9ao na linguagem fmanceira das dota96es or9amentais para as 
freguesias de Sao Pedro da Afurada e Santa Marinha para 20 14 



Bloco de Esquerda "'~<.. 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Marinha e S Pedro da Afurada 

A propagandeada majorac;ao, que em tese RELVAS previa beneficiar as 
freguesias agregadas, nao passou de cenoura na frente dos olhos, para fazer 
correr quejandos para o tal "ganho em escala" sem, no entanto, 
esquecermos que, com a maioria PSD/CDS-PP votou tambem o PS para 
reorganizar as freguesias no anterior executivo da Camara Municipal - bern 
clamou o B E por urn Referendo Local as populac;oes mas, nessa altura, 
parecia nao estar na modal 

Contas feitas, este e o orc;amento de uma freguesia, para urn Plano de 
Atividades necessaria e obrigatoriamente mais alargado, e fica marcado por 
mais estrangulamento atraves de verbas do Orc;amento de Estado e retrac;ao 
do investimento atraves das transferencias para o poder local 

Estes tempos dificeis que vivemos, sao particularmente dificeis para a 
DEMOCRACIA e para a CIDADANIA, ameac;ando sistematicamente a 
qualidade dos Servic;os PUblicos pela obsessiva implementac;ao de 
ininterruptas "recalibragens" obtidas a conta da destruic;ao dos salarios e 
pensoes, da exaustiva aniquilac;ao dos bens publicos- saude, solidariedade 
social, servic;os e educac;ao - e estrangulamento do Poder Local de 
proximidade 

Em resenha, respeitamos a expectativa da populac;ao de Santa Marinha e 
Sao Pedro da Afurada nas capacidades deste Plano de Atividades e 
Orc;amento para o novo ciclo que se inicia em 2014 e, desta sorte, o Bloco 
de Esquerda exercera o direito de abstenc;ao 

Pelo Bloco de Esquerda 

Joaquim Manuel Viana 
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,., ' 
PROPOSTA DE AUTORIZACAO RELATIVA A 

EXECUCAO DAS OPCOES DO PLANO 

A Junta de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro Afurada deliberou na 
sua reuniao de 09/01/2014, solicitor a dignlssima Assembleia de Freguesia, 
as seguintes autoriza~oes, necessaries a execu~ao das Op~oes do Plano. 

1. Autoriza~ao para a delega~ao de competencies do Municipio, na 
Freguesia, relative as atividades e fun~oes contidas nos artigos 131.0 e 
132.0 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. 

2. Autoriza~ao para a freguesia, no ambito das suas atribui~oes, 

estabelecer formes de coopera~ao com entidades publicas ou privadas, 
nomeadamente, IEFP, Seguran~a Social , Empresas Municipais etc., nos 
termos das disposi~oes contidas no artigo 9.0

, n.0 1 allnea j), da Lei 
75/2013 de 12 de Setembro. 

V. N. Gaia, 09 de Janeiro de 2014. 

0 PRESIDENTE DA JUNTA 

v~tr 
(Manuel Paulo J. Lopes) 
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE -

SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA 
·~DA,i'!;J;Q'; 

Vila Nova de Gaia 

MINUTA DA ATA 

2.~ REUNIAO 

SESSAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

24 JANEIRO 2014 

Pagina 1/5 

DEPUTADOS PRESENTES: (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; (PSD) -

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

Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires; Alexandre Valente da Silva (CDS/PP) -

Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho e Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira; 

(CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa; (BE) - Joaquim 

Manuel Peres Viana. 

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente da Mesa da Assembleia- SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS. --------------

SECRETARIOU A REUNIAO: 0 1.2 e 2.2 Secretarios da Mesa da Assembleia - respetivamente, AUGUSTO 

JOSE CONCEU;.Ao SOARES e JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO.----------------------------------------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: - Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; 

Secretaria: Maria Rosa Azevedo do Novo; Tesoureiro: Jose Correia da Silva; Vogais: Rita Isabel 

Azevedo Rota, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reis e Lufs Gonzaga 

Araujo de Magalhaes. 

HORA DE ABERTURA: 21 H OS 

HORA DE ENCERRAMENTO: 00 H 10 
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS FREGUESIAS DE -~ 
SANTA MARINHA E sAo PEDRO DA AFURADA lWJ 

·~ ... ~· 
Vila Nova de Gaia 

Pae:ina 3/ s 

Referiu que o Plano de Atividades nao passa de um plano de 

EDUARDO MATOS (PSD) 
inten~oes. Considerou que o Executive aproveitou o que de born o 
anterior executive fez, mas que faltou contemplar mais a~oes no 
domlnio da Educa~ao, Obras e Constru~ao de um Polidesportivo na 
Afurada de Baixo. Questionou a necessidade da instala~ao de um 
Posto de Enfermagem na Afurada. Pediu uma defini~ao sobre os 
subsidies a atribuir as Coletividades. Solicit ou a requalifica~ao das 
Casas do Bairro do Cava co e desvalorizou a distribui~ao de 
brinquedos as crian~as nas escolas devido ao seu custo. 
Sublinhou a falta de algumas promessas feitas durante a campanha 

JOSE COSTA (PSD) 
eleitoral, designadamente: obras na Quinta do Castelo, nova sede do 
Lugar de Gaia, reabilita~ao da sede da Banda de Coimbroes, carrinha 
de repara~oes, oferta de brinquedos ate ao G.Q ano. Elogiou a 
inten~ao de equipar a Escola Basica I Jardim-de-infancia das Matas 
com um Parque lnfantil e considerou que as atividades de rua e 
outras iniciativas de ambito recreativo-cultural devem ser realizadas 
pelas coletividades com apoio da Junta. 
Questionou o executive sobre o melhoramento da Festa de Natal 

ALEXANDRE VALENTE SILVA (PSD) 
para a faixa mais idosa da freguesia; sobre o estado atual do Jardim 
do Morro; e sobre o Processo de Candidatura dos fregueses as 
Hortas Comunitarias. Reclamou uma maior presen~a das autoridades 
policiais em diversos lugares publicos. 

ANA SOUSA (CDU) Sublinhou a importancia das Equipas de Rua; referiu igualmente a 
pertinentia da constitui~ao do Conselho Consultivo da Juventude; e 
real~ou a necessidade de um levantamento das iniciativas que as 
coletividades se propoem realizar. 

JOSE COSTA (PSD) Pediu esclarecimento sobre que comentario por si colocado no 
Facebook tera incomodado o Sr. Presidente. 

EDUARDO MATOS (PSD) Referiu a delibera~ao aprovada pelo anterior Executivo da Camara 
Municipal de Gaia de apoio as Festas da Afurada. Referiu a 
necessidade de mais medicos na Unidade de Cuidados de Saude da 
Afurada. E reclamou mais Parques lnfantis para a Afurada, 
nomeadamente um na Escola EBl da Afurada de Baixo. 

ARTUR OLIVEIRA (CDS-PP) Recordou a falta de presen~a de todos os Partidos com assento na 
Assembleia nas reunioes do Conselho de Juventude quando este foi 
criado. Sugeriu que, caso a Camara Municipal transfira as verbas 
alegadamente em divida, esse valor seja utilizado para a A~ao Social. 

AGOSTINHO VIANA (PS) Referiu que o or~amento apresentado e o or~amento possivel face 
aos constrangimentos existentes. Pediu aos membros da Assembleia 
Municipal presentes na reuniao que usem as suas influencias junto 
das respetivas famllias politicas daquele 6rgao no senti do de 
ajudarem esta Junta de Freguesia. 

EDUARDO MATOS (PSD) Pediu a Mesa que solicitasse a Camara Municipal c6pia da 
delibera~ao acima referida, tendo o Presidente da Assembleia 
solicitado que fizesse o pedido por escrito. 

FRANCISCO CRISTA (CDU) Afirmou que o Grupo Parlamentar da CDU aprovaria o Plano e 
Or~amento do Executivo e ficaria atento ao seu cumprimento, tanto 
no que concerne aos assuntos da Afurada como de Santa Marinha. 
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JOAQUIM VIANA (BE) Apresentou uma Declara~ao de Voto sobre o Plano e Or~amento 
para 2014. 

ADELl NO ARAUJO (PS) Elogiou o Plano e Or~amento do Executivo, sublinhando tratar-se de 
um documento muito corajoso. 

ARTUR OLIVEIRA (CDS-PP) Pediu esclarecimento sobre o Or~amento relativamente a algumas 
despesas e receitas nele inscritas. 

AGOSTINHO VIANA (PS) Verificando que o Presidente da Junta ja havia gasto o tempo 
regimental, disponibilizou o tempo do Partido Socialista a favor do 
Executivo, para que este pudesse dar resposta a todas as questoes 
suscitadas pelas diversas bancadas. 

ARTUR OLIVEIRA (CDS-PP) Disponibilizou tambem o tempo do Grupo Parlamentar do CDS-PP a 
favor do Executivo para o mesmo efeito. 

JOSE COSTA (PSD) Disse nao ser legal a dad iva de tempo, mas que o Grupo Parlamentar 
do PSD nao se oporia a mesma. 

EDUARDO MATOS (PSD) Perguntou se o subsidio de reintegra~ao requerido pelo anterior 
Presidente da Junta de Santa Marinha advem do or~amento de 
Estado ou se sai do Or~amento da Uniao de Freguesias. Afirmou que 
a divida das Festas deS. Pedro da Afurada dos anos de 200314/5 nao 
devia ser suportada pela Uniao de Freguesias de St!. Marinha I S. 
Pedro da Afurada. 

ANABELA CARRitO (PSD) Pediu esclarecimento sobre o processo da divida relativa as festas da 
Afurada dos anos 2003/4/5. 

AMfLCAR ARAUJO (PSD) Revelou algumas duvidas dos montantes previstos no or~amento 
para remunera~oes e mostrou-se confundido com o processo da 
divida relativa as Festas deS. Pedro da Afurada dos anos 2003/4/5, 
de que so agora teve conhecimento. 

JOSE COSTA (PSD) Disse nao votar a favor dos documentos em aprecia~ao porque nao 
I he foi concedido tempo suficiente para questionar o Executivo. 

PROCEDEU-SE DE SEGUIDA A VOTAtAO DA PROPOSTA DO PLANO DE ATIVIDADES, ORtAMENTO E MAPA 

DE PESSOAL PARA 0 ANO 2014 I PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014- 2017, TENDO SIDO ESTE 

APROVADO POR MAIORIA. -----------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVOAAVEIS: PS {8); CDU {2); CDS {2); PSD {1) 

VOTOS CONTRA: PSD {1) 

ABSTEN~OES: PSD {4); BE {1) 

0 Presidente da Assembleia submeteu a aprecia~ao da Assembleia uma PROPOSTA DE AUTORIZAc;:Ao RELATIVA 

A EXECU4;AO DAS OP~QES DO PLANO, em ADENDA ao Plano de Atividades, Or~amento e Mapa de Pessoal para 

0 Ano 2014 I Plano Plurianual de lnvestimentos 2014-2017, que, depois de discutida, foi colocada a 
vota~ao, tendo sida APROVADA por UNANIMIDADE. 
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E nada mais havendo a tratar, quando eram zero horas e dez minutos, o Senhor Presidente da Assembleia 

declarou encerrada a reuniao, da qual se elaborou a presente Minuta, que depois de lida foi aprovada por 

UNANIMIDADE, nos termos da legisla~ao em vigore do Regimento da Assembleia de Freguesia aprovado 

a 13/12/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E eu, (\,J ;v,_;, ~~,;. Gn-ciJA ~,\, 1.'\;J.<):, (AUGUSTO JOSE CONCEic;AO SOARES), 1.' Secret3rio da Mesa 

da Assembleia de Freguesia, a redigi. -------------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Assembleia de Freguesia 

i7.Vvlil,~k 
SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS 

0 2.!1 Secretario da Assembleia de Freguesia 

5::Qca~Pr;J 
JOANA RAQ.UEL MARTINS CARVALHO 
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