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ATA N.2 30 
SESSAO ORDINARIA 

3!!. REUNIA0-15/01/2016 

- Aos quinze dias do mes de janeiro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e 

dez minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada, no salao nobre do edificio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro 

Civico Rev. Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, 

coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao Soares e por Joana Raquel Martins Carvalho, 

respetiva mente 1. 2 e 2. 2 Secreta rios. ----------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a presen~a dos Deputados: (do PS) -Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa 

Azevedo do Novo, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Augusto 

Jose Concei~ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira, Jose Maria Moreira e Sonia Cristina 

Roseira e Cunha; (do PSD) - Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amilcar Moreira de Araujo, 

Anabela de Almeida Carri~o, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do 

CDS/PP) - Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Luis Gonzaga Araujo de 

Magalhaes e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND) 

- Eduardo Jose Moreira Matos. ------------------------------------------------------------------------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: a Deputada Maria Jose Fonseca Pinto Alves, do PS, 

apresentou pedido de substitui~ao, dando assim Iugar a Sonia Cristina Roseira e Cunha, do PS. 

Os Deputados Francisco Jose Marques Crista, Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, Maria 

Amelia Ferreira Azevedo e Lucia da Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de 

substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU. ------------------------

- Registou-se a seguinte falta: o Deputado Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de 

Oliveira faltou a reuniao por motivos justificados. -----------------------------------------------------------

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

Lopes; Secretario: Mario Vicente Sousa Silva Reis; Tesoureiro: Agostinho da Silva Viana; e os 

Vogais : Jose Manuel Neto Cacheira, Jose Raimundo Moreira Filipe e Anton io Julio Santos da 

S i lv a Co e I h o . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida inicio a 
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ORDEM DE TABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- Nenhum dos cidadaos presentes manifestou a intenc;:ao de usar da palavra, pelo que o 

Presidente da Assembleia passou de imediato para o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos.

-Antes do inicio do segundo ponto da Ordem de Trabalhos, a Deputada Anabela Carric;:o (PSD) 

pediu autorizac;:ao para colocar a considerac;:ao da Assembleia urn Voto de Pesar pelo 

falecimento do ex-autarca Carlos Eduardo Aranda de Oliveira; e o Deputado Jose Carlos Costa 

(CDU) pediu autorizac;:ao para submeter a discussao e votac;:ao uma Proposta de 

Recomendac;:ao a favor da manutenc;:ao do Polo de Leitura da Biblioteca Municipal instalado no 

Edificio da Junta de Freguesia na Afurada, tendo o Presidente da Assembleia deferido os dois 

p ed i do s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou de seguida em votac;:ao a Proposta de Voto de Pesar 

pelo "falecimento do ex-autarca Carlos Eduardo Aranda de Oliveira", que se junta a esta Ata 

como Anexo A- 15.01.2016. e que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou de seguida em votac;:ao a Proposta de 

Recomendac;:ao "a favor da manutenc;:ao do Polo de Leitura da Biblioteca Municipal instalado 

no Edificio da Junta de Freguesia na Afurada", que se junta a esta Ata como Anexo B -

15.01.2016, e que foi APROV ADA PO R U NAN I M I DADE.------------------------------------------------------

2.LEITURA E VOTA~AO DE ATAS 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a discussao e votac;:ao a Ata da reuniao de 6 de 

janeiro de 2016, que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. -------------------------------------------------

3 . PERfODO DA ORDEM DO DIA 

3.1. RATIFICA~AO DO PROTOCOLO DE COOPERA~AO CELEBRADO ENTRE A JUNTA DE 

FREGUESIA E A ASSOCIA~O DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAUDE DE BARAO DO CORVO, 

documento que se junta a esta Ata como Anexo C- 15.01.2016. -------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, afirmou que o seu Grupo Parlamentar iria votar 

contra o Protocolo em analise. Acrescentou que esta decisao se deve ao facto de a Associac;:ao 

dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo ter entrado em insolvencia urn ano ap6s a 
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sua funda~ao, estando os seus pertences na sede da Junta, em Santa Marinha. Declarou que 

esta Associa~ao, a ser reativada, devia funcionar no Centro de Saude de Barao do Corvo, como 

foi prometido por esta institui~ao logo que se realizassem obras de amplia~ao das suas 

instala~oes, o que ja aconteceu. Defendeu que o espa~o da Junta na rua Jose Mariani, que se 

pretende ceder, nao tern as condi~oes adequadas aos servi~os prestados pela Associa~ao dos 

Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo e protestou contra o encerramento da 

Delega~ao da Junta que ali funcionava. E concluiu dizendo que faria mais sentido que aquela 

Associa~ao passasse a funcionar nas instala~oes do edificio-sede da Junta de Freguesia. ---------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por referir algumas lacunas e 

fragilidades do documento em apre~o, afirmando nao ser claras as especificidades dos servi~os 

prestados pela Associa~ao dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo. Questionou 

depois a veracidade da afirma~ao do deputado Joaquim Leite no que concerne a existencia de 

facto da Associa~ao, uma vez que se e verdade que esta ainda vai ser reativada nao se percebe 

como no articulado do Protocolo se fala em "atividades ja existentes". E, a concluir, 

sublinhando a carencia de informa~oes detalhadas sabre os servi~os a prestar pela Associa~ao, 

afirmou esperar que o Presidente da Junta esclare~a as suas duvidas, nomeadamente as que 

respeitam ao "Apoio e Suporte para Cuidadores familiares". ---------------------------------------------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, afirmou que a Associa~ao dos Amigos do Centro de Saude 

de Barao do Corvo nunca deixou de funcionar desde a sua funda~ao e que recentemente 

obteve a sua personalidade juridica enquanto IPSS. Esclareceu que a Associac;ao funcionou 

desde sempre numa pequena sala do Centro de Saude, de onde tern de sair para dar espac;o a 

uma relevante Unidade de Saude Familiar de Cuidados Paliativos agora criada. Sublinhou que e 

da maior importancia que a sede de trabalho da Associac;ao se mantenha nas proximidades do 

Centro de Saude, pelo que o espac;o que a Junta se propoe ceder se ajusta perfeitamente aos 

seus designios. E recordou que este espac;o da rua Jose Mariani, enquanto serviu como 

Delega~ao da Junta para prestac;ao de servic;os administrativos, era pouco utilizado pelos 

fregueses daquele Lugar, pelo que se justifica o seu encerramento enquanto tal.------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite, Jose Carlos Costa e 

Rosa Novo, reforc;ou o facto de a Associac;ao dos Amigos do Centro de Saude Barao do Corvo 

ser agora uma IPSS, constituida apenas por voluntarios, tendo os seus estatutos sido 

publicados recentemente em Diario da Republica, e realc;ou a importancia dos servi~os 
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prestados par aquela institui~ao nos domfnios dos cuidados de acompanhamento e apoio de 

saude domiciliario, abrangendo fundamentalmente a popula~ao mais idosa. Esclareceu que o 

espa~o cedido sera utilizado fundamentalmente para reunioes e levantamento de receitas 

medicas, tendo sido considerado o mais adequado pela Associa~ao devido a proximidade do 

Centro de Saude de Barao do Corvo. Recordou que aquele espa~o da rua Jose Mariani, 

enquanto funcionou como Delega~ao da Junta, registou durante tres meses apenas a presen~a 

de onze pessoas e passou somente sete atestados, pelo que se decidiu pelo seu encerramento 

ate que lhe fosse atribufda nova voca~ao. E, a concluir, sublinhou a nobreza e o alcance social 

dos servi~os que ali passarao a ser prestados a uma franja da popula~ao mais vulneravel. ------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou par afirmar que a Junta tern toda a 

legitimidade para celebrar o Protocolo em aprecia~ao sem necessidade da sua ratificac;ao em 

Assembleia de Freguesia, uma vez que esta ja lhe conferiu autorizac;ao para celebrar este tipo 

de acordos. Sugeriu que o Grupo Parlamentar do PSD revisse a sua intenc;ao de voto, 

atendendo ao alcance social dos servic;os prestados par aquela IPSS. E recordou que a nao 

ratificac;ao do Protocolo determinaria a sua automatica revogac;ao, impedindo, assim, que 

aquela institui~ao de solidariedade social tivesse a sede de trabalho par si desejada. -------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, disse nao concordar com a cedencia do espac;o da rua 

Jose Mariani a Associac;ao dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo, uma vez que, na 

sua opiniao, aquele devia manter-se como Delegac;ao da Junta. E reforc;ou a defesa da 

manutenc;ao da prestac;ao daquele servi~o administrative de proximidade a populac;ao, 

afirmando ja ter ouvido reclamac;oes de alguns fregueses contra o encerramento da 

Delegac;ao. A concluir, deixou clara que nao esta contra a cedencia de um espac;o da Junta a 
Associa~ao dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo, defendendo que se opte por 

uma dependencia do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias para aquele fim. -------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, defendeu a ratificac;ao do Protocolo em analise, 

sublinhando a natureza dos servic;os prestados a comunidade pela Associac;ao dos Amigos do 

Centro de Saude de Barao do Corvo e o facto de esta instituic;ao ter considerado o espac;o da 

rua Jose Marini adequado as necessidades da sua atividade. ---------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Eduardo Matos, Jose Costa e Adelino 

Araujo comec;ou por reconhecer que o Executive tem legitimidade para estabelecer formas de 

colaborac;ao com entidades publicas ou privadas, mas foi seu entendimento submeter a 
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ratifica~ao da Assembleia o Protocolo celebrado com a Associa~ao dos Amigos do Centro de 

Saude de Barao do Corvo por se tratar da cedencia de urn espa~o de propriedade da Junta. 

Sublinhou de novo a importancia dos servi~os prestados a popula~ao pela Associa~ao e 

informou que a escolha do espa~o a ceder foi feita pelo proprio presidente daquela institui~ao, 

devido a tratar-se de uma especie de apoio de retaguarda da sua a~ao e, sobretudo, a sua 

proximidade com o Centro de Saude - frisou. E, a terminar, afirmou que anda no terreno para 

auscultar as necessidades dos fregueses, tendo conclufdo desses contactos que a manuten~ao 

da Delega~ao da Junta na rua Jose Mariani nao tern qualquer justifica~ao. ---------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em vota~ao a ratifica~ao do Protocolo de 

Coopera~ao celebrado entre a Junta de Freguesia e a Associa~ao dos Amigos do Centro de 

Saude de Barao do Corvo, que mereceu APROVA~AO POR MAIORIA, de acordo com os votos a 

seguir discriminados: Votos favoraveis- PS 8 +BE 1 + IND 1 = 10; Votos contra- PSD 4 +CDS 1 

= 5; Absten~oes - PSD 1 + CDU 2 = 3.---------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA JOANA ROSA AIRES, do PSD, fez uma Declara~ao de Voto. ----------------------------

3.2. APRECIA~O DA INFORMA~O ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE 

E A SITUA~AO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS, documento que se junta a esta Ata 

como Anexo D - 15.01.2016. --------------------------------------------------------------------------------------

--0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou por dizer que o documento em aprecia~ao 

enferma de falta de informa~ao sobre os grandes problemas das duas freguesias, salientando a 

necessidade da resolu~ao destes. Contestou depois a participa~ao da Uniao de Freguesias no 

Congresso da ANAFRE, realizado em novembro nos A~ores, pelos custos que representou. E 

recordou que o anterior executivo da Junta de Santa Marinha nao participava nesses 

congressos para nao agravar as suas finan~as, desvinculando-se daquela Associa~ao Nacional 

de Freguesias pela mesma razao. Debru~ou-se depois sobre o que considerou ser urn pessimo 

trabalho realizado pela Junta nos domfnios da a~ao social. E, por ultimo, referiu-se ao 

cemiterio, afirmando que os melhoramentos referidos na lnforma~ao do Presidente tiveram 

como resultado mais visfvel urn lamentavel abate de arvores. Ainda sobre o cemiterio, 

levantou duvidas sobre a cedencia do terreno onde foi construfdo o novo Ossario Comum, 

questionou sobre os gastos realizados com a manuten~ao dos livros de assento de funerais e 

procu ro u saber qua ntas cam pas tin ham sido remidas. ------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, depois de fazer uma breve analise critica sobre o 

documento em apreciar;:ao, fe licitou o Executivo da Junta pela vit6ria na ar;:ao intentada contra 

o consultor jurfdico da antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada por negligencia num 

processo de dfvidas de iluminar;:ao e ornamentar;:ao nas Festas da Afurada dos anos 

2003/2004/2005, observando no entanto a falta de informar;:ao sobre um outro desfecho 

tambem favoravel a autarquia num processo judicial, desta feita relacionado com a alegada 

destruir;:ao de umas "motos de agua" . Reclamou depois contra a fa lta de um quadro-anexo de 

dividas aos fornecedores, que facilite a compreensao da real saude financeira da Junta de 

Freguesia e comprove o cumprimento da chamada Lei dos Compromissos. E sobre este 

assunto disse nao se tratar de mera uma figura de estilo, mas de uma questao de 

transparencia a que- no seu entendimento- a Junta se obriga. ----------------------------------------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, enalteceu a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia 

no trimestre em analise, realr;:ando sobretudo o investimento feito no Centro Social de 

Coimbroes e as obras de melhoramento e requalificar;:ao realizadas nas escolas da Uniao de 

Freguesias. Por ultimo, referiu as celebrar;:oes do Mes do ldoso como uma das marcas mais 

importantes do trimestre pelo que elas representam de exemplo de colaborar;:ao e parceria 

entre varias entidades na realizar;:ao de uma iniciativa que visa sobretudo sensibilizar a 

sociedade para as questoes do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar a 

popular;:ao menos jovem, contribuindo para uma imagem mais favoravel da velhice . -------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, enalteceu igualmente a atividade desenvolvida pelo 

Executivo da Junta, salientando as obras efetuadas no Cemiterio, com enfoque na 

requalificar;:ao da Capela e na melhoria dos arruamentos entre jazigos e campas. Sublinhou o 

facto de estes trabalhos terem sido realizados em periodo de grandes constrangimentos 

financeiros. E terminou dizendo que as dificuldades financeiras nao devem ser motivo para 

deixar de participar nas iniciativas da ANAFRE, uma instituir;:ao de grande importancia na 

promor;:ao, defesa e dignificar;:ao das freguesias no contexto do Poder Local Democratico. ------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, comer;:ou por reforr;:ar a 

importancia da ANAFRE na defesa das autarquias de freguesia no contexto global do Poder 

Local Democratico face ao Poder Central, para alem de proporcionar diversas ar;:oes de 

formar;:ao aos autarcas, bern como servir;:os de consultadoria e assessoria tecnico-jurfdica de 

inestimavel valor. E recordou que s6 atraves desta instituir;:ao sera possfvel a Junta de 
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Freguesia aceder ao Programa 2020 do Quadro Comunitario de Apoio. Sobre as questoes 

colocadas sobre o Cemiterio, afirmou que as mudanc;:as operadas na arborizac;:ao foram 

supervisionadas pelo diretor do Parque Biol6gico de Gaia e deu conta de que em breve a parte 

exterior sera totalmente renovada, conferindo-lhe maior dignidade. Ainda sobre o Cemiterio, 

afirmou que os livros de assento de funerais, que no passado terao sido muito descuidados, 

estao a ser completamente recuperados, e que a cedencia do terreno onde foi construido o 

novo Ossa rio Comum esta devidamente formalizada. A concluir, afirmou que a ac;:ao social tern 

sido uma das prioridades do seu Executivo, e que, comparativamente ao passado recente, 

apresenta resultados bastante mais satisfat6rios e de maior abrangencia. ---------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputados Eduardo Matos, comec;:ou por informar 

que o Executivo amortizou ate ao momenta mais de quarenta por cento das dividas herdadas 

pela Uniao de Freguesias. E, de seguida, garantiu que a Lei de Compromissos tern sido 

integralmente cumprida. Sobre o reclamado quadro-anexo com todas as dividas, afirmou que 

ira questionar o consultor financeiro sobre a justic;:a daquela exigencia e, em caso afirmativo, o 

porque da sua omissao, para depois decidir em reuniao do Executivo o procedimento a adotar 

na proxima lnformac;:ao Escrita trimestral. Por ultimo, esclareceu que a sentenc;:a do processo 

das "motos de agua" foi conhecido em data posterior ao envio da lnformac;:ao Escrita para a 

Assembleia de Freguesia, o que explica a nao inclusao dessa noticia naquele documento, 

adiantando, porem, que esse processo s6 estara concluido no decurso do mes de fevereiro. ---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Rosa Novo e Adelino Araujo, 

agradeceu as palavras de incentivo, garantindo que o Executivo a que preside prosseguira com 

o mesmo animo e a mesma determinac;:ao o trabalho a que se propos, em prol das populac;:oes, 

apesar dos grandes constrangimentos financeiros que sao conhecidos. -------------------------------

- 0 DEPUTADO AMJLCAR ARAUJO, do PSD, chamou a atenc;:ao para a impossibilidade da 

chamada Lei dos Compromissos estar a ser integralmente cumprida, como afirmou o 

Presidente da Junta, uma vez que o prazo de pagamento a fornecedores nao pode exceder os 

noventa dias e a Uniao de Freguesias tern dividas que se arrastam ha muito mais tempo. E 

esclareceu que s6 a divida de iluminac;:ao e ornamentac;:ao nas Festas da Afurada dos anos 

2003/2004/2005, que esta a ser paga em prestac;:oes, ultrapassa largamente aquele prazo. -----
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era vinte e tres horas e cinco minutos, nao havendo 

mais nada a tratar, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja min uta, 

que se anexa a presente ata como Anexo E - 15.01.2016, foi entretanto APROVADA POR 

UNANIMIDADE, que depois de lida foi A\(LOvA ~ por 

u)J A~\. \-'\A: Q.b \J.h em reuniao realizada a "2...<=) .04_.'2.-0 \.f, e 

devid a mente a rq u ivad a. ---------------------------------------------------------------------------------------------

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

) ~~ Y\ rc Ct~-O,J &. Q kr 
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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