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SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE fREGUESIA 

2!! REUNIAO 

10 J U L H 0 2 0 1 4 

DEPUTADOS PRESENTES: (PS) - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto Cacheira, Maria 

Jose Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana, Joana Raquel 

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

Joaquim de Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, 

Eduardo Jose Moreira Matos, Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires; (CDS/PP) -

Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Joana Isabel Sa Lopes Ferreira Silva Leite 

Pereira; (CDU) -Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (BE) -

J oa qui m Manuel Peres Vi ana. -------------------------------------------------------------------------------------------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente da Mesa da Assembleia- SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS.--------------

SECRETARIOU A REUNIAO: 0 1.2 e 2.2 Secretaries da Mesa da Assembleia - respetivamente, AUGUSTO 

JOSE CONCEI~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 Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reis e Lufs Gonzaga 

Araujo de M aga I h a es. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HORA DE ABERTURA: 21 H OS 

HORA DE ENCERRAMENTO: 01 H 35 
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0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA- DEU POSSE a Deputada JOANA ISABEL SA LOPES 

FERREl RA SILVA LEITE PEREIRA. -----------------------------------------------------------------------------------------

-ORDEM DE TRABALHOS -

1. INTERVENCAO DO PUBLICO 

INTERVIERAM OS SEGUINTES CIDADAOS, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA DE SEGUIDA: 

ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA 

BRUNO GORGAL SIMOES 

ASSUNTO 

DISSE EXISTIREM PROBLEMAS GRAVES NA fREGUESIA, QUE URGE RESOLVER. ALUDIU A AUS£NCIA DE 

2 ELEMENTOS DO EXECUTIVO DA JUNTA NA ULTIMA REUNIAO DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA E A 
AUS£NCIA DO PRESIDENT£ NA PARTE FINAL DA MESMA. RECORDOU UMA SUA CHAMADA DE 

ATENI;AO RELATIVAMENTE AO CORTE NA RUA 28 DE JANEIRO E QUIS SABER 0 QUE SE PASSA COM 

ESTE ASS UNTO. fA LOU DE UNS TERRENOS ENTRE AS ROTUNDAS EDGAR CARDOSO E ELECTRO 

CERAMICA QUE SE ENCONTRAM EM MUlTO MAU EST ADO. E REFERIU-SE A UMA CASA NO LUGAR DO 

CASTELO QUE RUIU E FERIU UMA MORADORA, QUE AINDA SE ENCONTRA HOSPITALIZADA. 

CONSIDEROU INCORRETO 0 ABANDONO DO PRESIDENT£ DA JUNTA NA PARTE FINAL DA ULTIMA 

REUNIAO DA ASSEMBLEIA. CONTESTOU 0 FACTO DETER SIDO ATRIBUIDO UM QUIOSQUE DAS fEST AS 

DA AFURADA A AV6 DA VOGAL RITA ROLA, 0 QUE PODE INDICIAR FAVORECIMENTO INDEVIDO. 

DISCORDOU DA INCLUSAO DA I MAG EM DO PRESIDENTE DA JUNTA NOS FOLHETOS DE PROPAGANDA 

DAS fEST AS DE SANTA MARINHA E DISSE NAO CONCORDAR COM A REALIZAI;AO DE PEDIT6RIOS 

PARA AQUELAS fEST AS. CHAMOU A ATENI;AO PARA UM BURACO EXISTENT£ NA RUA BARAO DO 

CORVO E PARA UM MATAGAL NA RUA PARTICULAR DE SANTO ANT6NIO, ONDE SEEN CONTRA UMA 

ARVORE EM RISCO DE QUEDA. POR ULTIMO, DISSE TER LIDO ALGURES QUE UM MEMBRO DO 

EXECUTIVO MALTRATOU PESSOAS QUE SE DIRIGIRAM A JUNTA PARA PEDIR AJUDA. 

EM RESPOSTA AOS CIDADAOS ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA E BRUNO GORGAL SIMOES, 0 PRESIDENTE DA JUNTA AFIRMOU QUE JA TRATOU 

JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL DO CORTE DA RUA 28 DE JANEIRO E QUE NAO SOUBE DA CASA QUE RUIU NO LUGAR DO CASTELO E QUE VAl 

INTEIRAR- SE DO ASSUNTO. DISSE QUE A PUBLICIDADE DAS fESTAS DE SANTA MARINHA t DA RESPONSABILIDADE DA COMISSAO 

ORGANIZADORA E QUE SE LIMITOU A ESCREVER UMAS BREVES PALAVRAS A PEDIDO DESTA. DISSE AINDA QUE 0 TERRENO DA RUA 

PARTICULAR DE SANTO ANT6NIO t PROPRIEDADE PRIVADA E QUE JA ENCAMINHOU 0 ASSUNTO PARA 0 MUNiciPIO. AFIRMOU QUE 0 SEU 

EXECUTIVO NAO MALTRATA NINGUtM. E, POR ULTIMO, PASSOU A PALAVRA A VOGAL RITA ROLA, TENDO ESTA AFIRMADO QUE 0 QUIOSQUE 

DAS FEST AS DA AFURADA NAO E SEUj FOI ENTREGUE AO CAFt DE QUE A SUA AV6 t PROPRIETARIA, COMO ACONTECEU 0 ANO PASSADO. 

2. LEITURA E VOTAc;:AO DA MIN UTA DE ATA DA REUNIAO DE 27 DE JUNHO DE 2014. ------------------------------------

0 Sr. 1.!! Secretario da Assembleia de Freguesia procedeu a leitura da Minuta de Ata da reuniao de 27.06.2014, que 

depois de submetida a vota~ao foi APROVADA por MAIORIA (COM DUAS ABSTENCOES). ------------------------

3. PERfODO DA ORDEM DO DIA 

3.1. APRECIAc;:AO DA AUDITORIA / RELATORIO DE VERIFICAc;:Ao DE CONTAS DAS EX-JUNTAS DE FREGUESIA DE 

SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA. ------------------------------------------- ------------------ -------------------------------

ESTE PONTO FOI DISCUTIDO PELOS SEGUINTES INTERVENIENTES, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA: ------------
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Eduardo Matos (PSD) 

Joaquim Leite (PSD) 

Jose Costa (PSD) 
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Considerou que o documento em analise, embora elaborado por uma empresa 
conceituada, contem muitos erros e imprecisoes. Enquanto deputado e antigo 
presidente da ex-Junta da Afurada, colocou-se a disposi~ao do Executive da Uniao de 

Freguesias para prestar os esclarecimentos adicionais julgados necessaries. Disse que 
nao se considera responsavel pelas dividas da Afurada, das quais nao se orgulha, e que 
fez tude o que estava ao seu alcance para as evitar. 

Come~ou por esclarecer os diversos pontes da auditoria, lamentando nao ter side 
ouvido enquanto antigo presidente da ex-Junta de Santa Marinha. Disse ter side por 

mere esquecimento que nao foram cumpridos alguns procedimentos, como aconteceu 
com pequenas aquisi~oes sem emissao de requisi~ao, o que considera normal numa 
institui~ao que tem por obriga~ao resolver de forma celere OS problemas que afetam 
as popula~oes. Sublinhou o excelente saldo deixado pelo seu executive, no montante 
de 270.319,29€, o que e reconhecido, alias, pelos auditores. E recusou liminarmente 
que durante os seus mandates se tivessem cometido quaisquer irregularidades. 

Sublinhou as inumeras contradi~oes de que, no seu entender, o relat6rio enferma. 
Admitiu, porem, que foram ultrapassadas algumas regras durante o ultimo ano de 
exerdcio do executive da antiga Junta de Santa Marinha, de que fez parte, mas 
refor~ou que tal foi sempre feito com o proposito de melhor servir a popula~ao da 
Freguesia. 

Em resposta aos deputados Eduardo Matos, Joaquim Leite e Jose Costa, o presidente da Junta afirmou que parecia 
que se estava a julgar o executive em exerdcio nesta reuniao, quando afinal a auditoria se debru~ou sobre o ultimo 
ano de mandate dos antigos executives das ex-Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. Referiu que a 
decisao da realiza~ao da auditoria nao teve prop6sitos persecutorios, mas fins pedag6gicos, e que aquele trabalho 
foi executado por uma empresa credivel e reconhecida nacional e internacionalmente. 

Anabela Carri~o (PSD) 

Joaquim Viana (BE) 

Jose Cacheira (PS) 
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Afirmou que a auditoria nao obedeceu nem respeitou qualquer contradit6rio, o que, a 
verificar-se, teria evitado as inconclusoes e dificuldades de analise registadas no 
relat6rio. Tal facto levou-a a considerar que o documento nada tem de auditoria, 
limitando-se a um mere parecer sobre conformidades e inconformidades com os 
normativos legais ou deficiencias no normative de controlo. E, em jeito de conclusao, 
disse que as chamadas de aten~ao do relat6rio nao sao de modo algum criticas ao 
ultimo executive da ex-Junta de Santa Marinha, pelo que, face ao que se insinuava e 
especulava ha algum tempo, " a montanha pariu um rate". 
Concordou que o relat6rio nao constitui uma verdadeira auditoria. De qualquer 
maneira, disse que no periodo auditado ficou clare que se fizeram compras sem 
requisi~ao e que se desrespeitou por varias vezes a lei dos Compromissos e outros 
diplomas legais em vigor. lamentou que o periodo temporal analisado naquele 
documento nao fosse mais late, porque, se assim fosse, talvez tivessemos chegado a 
conclusao de que a anterior Camara Municipal de Gaia teve grandes responsabilidades 
nas dividas registadas na Junta da Afurada e nas inumeras situa~oes irregulares vividas 
naquela antiga Junta e na ex-Junta de Santa Marinha. Assim, afirmou, a auditoria nao 
serve para nada. 

Concordou com a decisao de se ter procedido a adjudica~ao daquela auditoria externa 
as contas das ex-Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, porque, para alem 
de ficarmos a saber o que se fez e nao se devia ter feito, ajuda-nos a perceber o que 
podemos ou nao agora fazer enquanto gestores da coisa publica. Ja quanto ao envio 
do relat6rio para o Tribunal de Contas, disse nao se querer pronunciar, porque essa 
decisao ja foi tomada e e da exclusiva responsabilidade do executive da Uniao de 

Freguesias. 
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Em resposta aos deputados Anabel a Carri~o, Joaquim Viana e Jose Cacheira, o presidente da Junta afirmou que nao 
concorda que se diga que "a montanha pariu um rato" para caracterizar o resultado da auditoria. E chamou a 
aten~ao para algumas das suas conclusoes, como, por exemplo, o desdobramento de faturas, o endividamento 
ilegal, a falta de requisi~oes internas, etc ... etc ... 

Jose Carlos Costa (CDU) Disse que a empresa que auditou as contas das duas antigas freguesias de Santa 
Marinha e Sao Pedro da Afurada real~a falhas perante obriga~oes que sao o garante da 
democracia. E que, a serem provadas em processo e instancias superiores, encontrar
nos-emos perante factos de profunda gravidade. Seja como for- disse - o exposto e 
comunicado pelos auditores exige reflexao sobre os responsaveis, causas e 
consequencias. Afirmou que as op~oes e atua~oes polfticas da CDU nunca se fundaram 
em gostos pessoais, antes em 16gicas analfticas, factos e orienta!;oes ao servi~o das 
popula~oes. E concluiu dizendo que sao a verdade e a transparencia que motivam este 
processo de apuramento das questoes, nao mesquinhas vingan~as pessoais. 

Adelino Araujo (PS) 

Amilcar Araujo (PSD) 

Saudou a realiza~ao da auditoria e disse concordar com o envio do relat6rio para o 
Tribunal de Contas. Afirmou, porem, que o documento em analise nao coloca em 
causa a seriedade dos antigos executivos da Afurada e de Santa Marinha, mas revela 
procedimentos contrarios ao estabelecido nas normas legals em vigor. E concluiu 
dizendo que os resultados desses procedimentos geram agora grandes dificuldades de 
gestao da atual Uniao de Freguesias, sobretudo devido as dfvidas acumuladas por uma 
das freguesias. 

Referiu-se aos excelentes resultados lfquidos apresentados pela antiga Junta de Santa 
Marinha, que transitaram para a atual Uniao de Freguesias. E que tudo o mais nao 
passa de mera engenharia financeira . 

Em resposta aos deputados Jose Carlos Costa, Adelino Araujo e Amflcar Araujo, o presidente da Junta voltou a 
referir a importancia do relat6rio apresentado pela empresa auditora, que nao s6 esclarece procedimentos e 
clarifica a situa~ao das contas, como estabelece alguma pedagogia no que respeita a gestao atual da Uniao de 
Freguesias. E, por isso, elogiou a clareza da interven~ao do deputado do PS. 

Artur Oliveira (CDS) 

Agostinho Viana (PS) 

Sublinhou que o documento em analise nao e de facto uma auditoria e lamentou que a 

empresa que o produziu nao tivesse ouvido os presidentes das antigas Juntas de Santa 
Marinha e Sao Pedro da Afurada. Contestou que se tivesse gasto tanto dinheiro com o 
relat6rio e deseja que seja mesmo verdade que a Camara Municipal garantiu suportar 
diretamente estes encargos, como se diz. Mas, para esse efeito, espera que o 
executivo da Junta exija do executivo municipal um compromisso formal. 

Nao s6 concordou com a realiza~ao do relat6rio as contas das antigas Juntas de Santa 
Marinha e Afurada, que s6 peca por se limitar a pouco mais de 8 meses de gestao, 
como defendeu que, no final de cada mandado, se realize uma auditoria as contas e 
procedimentos administrativos dos executivos da Uniao de Freguesias. E concluiu 
dizendo que s6 assim saberemos com rigor como sao usados os dinheiros publicos, 
sobretudo no ultimo ano dos mandatos, altura em que existe propensao para maiores 
desvarios em despesas de comunica~oes, publicidade, passeios da terceira idade, etc, 
etc, etc, como releva este relat6rio que coube agora a Assembleia analisar. 

Em resposta aos deputados Artur Oliveira e Agostinho Viana, o presidente da Junta voltou a referir a importancia da 
auditoria, que clarificou questoes administrativas, apurou resultados econ6micos e caraterizou a real situa~ao 
financeira das duas antigas Juntas que agora constituem esta Uniao de Freguesias, retrato esse que ajuda a 
perspetivar o futuro com mais certezas e seguran~a. 
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3.2. APRECIA<;AO DA INFORMAc;AO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA. --------------------------------

ESTE PONTO FOI DISCUTIDO PELOS SEGUINTES INTERVENIENTES, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA: --------

DE PUT ADO 

Jose Costa (PSD) 

Artur Oliveira (CDS) 

Joaquim Viana (BE) 

INTERVENc.\0 

Afirmou que a lnforma.;ao Escrita do Presidente da Junta nao tem nada de novo, uma 

vez que se limita a elencar um conjunto de iniciativas que foram tornadas publicas 
atraves da pagina de Facebook da Junta. Quis saber se havia novidades sobre as novas 

delega.;oes de compeH!ncias, uma vez que o primeiro protocolo celebrado com a 
Camara ja expirou. Fez alusao a nova Lei de Competencias, inquiriu sobre o apoio 
concedido ao Sporting Clube Candalense, quis saber por que o executive nao acudiu 
aos Mareantes do Rio Douro na penhora que recaiu sobre esta coletividade e pediu 
informa.;oes sobre uma institui.;ao denominada Associa.;ao Amigos de Timor. 

Voltou a referir nesta reuniao da Assembleia a necessidade de inserir os brasoes das 
duas freguesias nos meios de publicidade dos eventos apoiados pela Uniao de 
Freguesias e pediu o maior cuidado na informa.;ao dos locais e horarios onde estas 
acontecem. E deu como exemplo informa.;oes contradit6rias sobre o local de 
realiza.;ao de um evento que integra o programa das Festas de Santa Marinha. 

Perguntou para que serviram as reunioes do executive da Junta com a Camara 
Municipal e o que Ia foi discutido no que respeita ao reenquadramento escolar 2014-
2015 e ao encerramento das Escolas EB1 em Gaia. Neste contexto, inquiriu sobre a 
previsao do ano anterior quanto ao encerramento no final deste ano letivo da Escola 
Viterbo Campos. Quis saber o que foi feito relativamente a mo.;ao aprovada em 
assembleia de freguesia que recomendava a remo.;ao do amianto das Escolas EB1 da 
Uniao de Freguesias durante estas ferias escolares. Quis saber que tipo de programa 
consubstancia a iniciativa Farm;kias Solidarias e que empresas estao envolvidas. Por 
ultimo, pediu ao Presidente da Junta que seja mais claro e especifico nas suas 
lnforma.;oes Escritas futuras. 

Em resposta aos deputados Jose Costa, Artur Oliveira e Joaquim Viana, o presidente da Junta confirmou que o seu 
executive contribuiu para a beneficia.;ao do telhado da sede do Sporting Clube Candalense, disse que antecipou o 

pagamento da comparticipa.;ao anual aos Mareantes do Rio Douro e que a Junta apoiara a Associa.;ao Amigos de 
Timor como apoia todo o movimento associative local, se esta se radicar no territ6rio da Uniao de Freguesias. Disse 
que ira apurar o que se passou com as informa.;oes contradit6rias sobre a localiza.;ao de um evento das Festas de 
Santa Marinha. E, por ultimo, enumerou algumas das questoes abordadas na reuniao com a Camara Municipal, 
destacando entre elas o projeto de remodela.;ao do Jardim do Morro e a iniciativa Farmacias Solidarias, destinada a 
apoiar sobretudo os mais idosos e as crian.;as de familias carenciadas. 

Agostinho Viana (PS) 
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Sugeriu que a lnforma.;ao Escrita do Presidente passasse a relatar as a.;oes 
desenvolvidas por pelouros. Estranhou nao haver nenhuma referenda a situa.;ao dos 
armazens de aprestos na Afurada, ao cemiterio, a questoes sobre cultura, ambiente, 
espa.;os verdes, ordenamento e educa.;ao. Criticou o executive pela pobreza do 
programa das comemora.;oes dos 40 anos do 25 de abril. Quis saber se a Junta integra 
os corpos sociais da Liga dos Amigos do Centro de Saude Barao do Corvo. E, por ultimo, 
afirmou que gostava de ver os deputados municipais eleitos por Santa Marinha a 
debaterem assuntos de interesse para o territ6rio desta Uniao de Freguesias. 
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Adeline Araujo (PS) 
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Disse que ja percebeu que a estrategia do executive da Junta passa par desculpar-se 

com as dividas da Afurada para justificar o seu fraco desempenho. E afirmou que nao e 
verdade que a Uniao de Freguesias nao tenha dinheiro. Sugeriu, par isso, que ele 
apresente uma lista de dividas a fornecedores. Quis saber por que nao consta da 
lnforma.;ao Escrita do Presidente uma reuniao que teve com a Comissao de Festas de 
Sao Pedro da Afurada e o Presidente da Camara, onde se comprometeu em pagar 
aquela Comissao o apoio das Festas de 2013. E lamentou-se da falta de proximidade 
do Presidente da Junta com a gente da Afurada. 

Disse que tambem teve pena que o programa das comemora.;oes do 40!! . Aniversario 
do 25 de Abril nao fosse mais ambicioso, mas sublinhou a cria.;ao da Sala do Poder 

Local e as homenagens a dais homens do povo. Par ultimo, deu OS parabens a 
Comissao das Festas da Afurada e ao executive da Junta pelas Festas em Honra de Sao 
Pedro da Afurada que este ana tiveram um programa de excelencia. 

Em resposta aos deputados Agostinho Viana, Eduardo Matos e Adelino Araujo, o presidente da Junta informou que 
o relatorio de avalia.;ao sabre a situa.;ao dos armazens dos aprestos da Afurada ja esta quase concluido; recordou 
algumas iniciativas que constaram do programa das comemora.;oes dos 40 anos do 25 de abril, como os jogos 
tradicionais realizados na Afurada de Baixo ou o Torneio de Futebol na Urbicoop; confirmou que a Junta faz parte 

dos corpos sociais da Liga dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo; justificou a ausencia de referencias a 
alguns pelouros na lnforma.;ao Escrita par nao haver nada de relevante a assinalar; elencou algumas das dividas 
herdadas da antiga Junta da Afurada, que contaminam a saude financeira da Uniao de Freguesias; por ultimo, 
concord au que este a no foi o melhor de sempre das Festas em Honra de Sao Pedro da Afurada. 

E nada mais havendo a tratar, quando eram 01 horas e 35 minutes, o Senhor Presidente da Assembleia 

declaro,u encerrada a reuniao, da qual se elaborou a presente Minuta, que depois de lida foi aprovada par , 
~ 1\-1 o .'{ L I'< , nos term as da legisla~ao em vigor e do Regimento da Assembleia de Freguesia 

:P:~,va(\: ~:~~:/~0:: c:~-~~~~-t:-~=------:~~::~~=-~:~:-~-~:~-:~-~~-~-~=~:~~1-,--~~~-:~-:~:~~;i:-::-:::~ c ' t 

da Assembleia de Freguesia, a redigi. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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0 Presidente da Assembleia de Freguesia 

stlft 2 ~~tt-L \1 
SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS 

0 2.2 Secretario da Assembleia de Freguesia 

:.\"l)h G &?4 Jc.(2,:) 
JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO 
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