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22/04/2014- 2!!. REUNIAO 

- Aos vinte e dois dias do mes de abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e dez minutos, 

reuniu em Sessao Extraordinaria a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada, no salao nobre do ediflcio da Junta da Freguesia na Afurada, sito no Centro Cfvico 

Reverendo Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado 

por Augusto Jose Conceic;:ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente l .Q e 2.Q Secreta rio.--

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

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

Martins Carvalho, Antonio Julio Coelho e Augusto Jose Conceic;:ao Soares; (do PSD) - Joaquim Magalhaes 

Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carric;:o, Eduardo Jose Moreira Matos, Jose 

Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (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)- Jose Manuel de Sousa Almeida. ------------------------------------------------

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

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

Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe e Mario Vicente Sousa Silva Reis. -------------------------------------------------

- Registou-se a seguinte substitui~ao: o Deputado Joaquim Manuel Peres Viana, do BE, apresentou pedido 

de substituic;:ao, dando Iugar ao Cidadao Jose Manuel de Sousa Almeida eleito na lista do BE, a que o 

Presidente da Assembleia deu posse como Deputado. ---------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, lamentou os acontecimentos registados ap6s 

a ultima reuniao, junto a porta do ediffcio da Junta na Afurada, no seu exterior, o que, a fazer fe no relato 

que lhe foi feito, nao honra a liberdade e a Democracia conquistadas em Abril de 1974, e declarou aberta a 

inscric;:ao dos concidadaos interessados em intervir no perfodo destinado ao publico, dando de seguida 

in f ci o a 0 R DE M DE TABALH OS. --------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA comec;:ou por conceder o uso da palavra ao cidadao inscrito para intervir 

neste po nto d a 0 rde m d os Tra ba I ho s. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO BRUNO SIMOES lamentou factos ocorridos ap6s a reuniao do passado dia onze de abril, pediu 

o maior sigilo na identidade das pessoas que beneficiam dos cabazes de generos alimentfcios e sugeriu que 
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os pr6ximos cabazes beneficiem outros carenciados, alargando assim o espectro des cidadaos abrangidos. -

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao BRUNO SIMOES, afirmou que a distribui~ao des 

cabazes assenta nas pessoas mais carenciadas que estao referenciadas pelo gabinete de A~ao Social da 

Junta. lnformou que no Natal foram atribufdos quatrocentos cabazes e que na Pascoa aquele apoio 

abrangeu quinhentas famflias, sendo seu prop6sito alargar ainda mais esse espetro. Considerou que a Junta 

esteve a altura das suas responsabilidades, admitindo, porem, que pudesse ter havido algum erro na forma 

como o processo foi desenvolvido, apesar de nao se ter registado nenhuma reclama~ao . --------------------------

2 . LEITURA E VOTA~AO DE MINUTA DA ATA 

- Foi colocada em vota~ao a Minuta da Ata da reuniao da Assembleia de Freguesia realizada em onze de 

abril de dois m ile catorze, que foi aprovada per unanimidade. ----------------------------------------------------------

3.VOTA~AO DAS MO~OES E PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS DIVERSOS 

GRUPOS PARLAMENTARES NA REUNIAO DE 11.04.2014 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA submeteu a vota~ao nove das Mo~oes e Propostas de Recomenda~ao 

apresentadas pelos diversos Grupos Parlamentares na reuniao realizada em onze de abril de dois mil e 

cato rze, de que res u Ito u o segu i nte desfecho: --------------------------------------------------------------------------------

~~===~-~~:~~~~==] 
I Anexo A -22.04.2014 - MOc;Ao APROVADA 1 

I roR~~~ 
i PREOCUPA<;AO COM OS RESULTADOS DA PRIVATIZA<;AO DOS STCP E DA VOTOS FAVORIJ.VE/5: 
l 
i METRO DO PORTO, DESCONTENTAMENTO E DISCORDANCIA COM ESTA PS(8); CDU(2); BE(1) = 11 
I VOTOS CONTRA: 
~ INICIATIVA DO GOVERNO. PSD(6); CDS(2) = 8 
r-· .. ------·----·---------.. --------;;--·-·-·---·----------·-·---·--·-· .. ·--·-· .... ---·-·-·----.... ··----

Anexo B -22.04.2014 - MOc;Ao I 
DESCONTENTAMENTO E DISCORDANCIA COM A INICIATIVA GOVERNAMENTAL 1 APROVADA 

I 
A ' I 

I 
DE RETIRAR VALENCIA$ HOSPITALARES E CUIDADOS DE SAUDE AO CENTRO I 
HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA/ESPINHO. i 

! 

POR UNANIMIDADE 

1 -·A~~~-c=22.04-.io14~--PRoi>os1A"-oi .RecoME_N_oAc;Ao __ . __ i _______ .... _ ... _ 
! I APROVADA 
! QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA PROMOVA JUNTO DA cAMARA A POR UNANIMIDADE 

i CONCRETIZA<;AO DE UM PLANO DE EMERGENCIA SOCIAL DE HABITA<;AO, 
I I I COM BASE EM FUNDOS EUROPEUS, CENTRADO NO PROJETO DE ! 

I REABILITA<;AO DOS EDIFICADOS DO CASARIO DA MESQUITA, DO BAIRRO 
! 
I CRAVEIRO LOPES E DO BAIRRO DA CP. 
I i --A~~-;z~o=22.o4."2oi4 :-PioPos1A'oEREcorv1"ENoAc;Ao ---·-·-·-·-·-·-·-·-· - ·--·------·-·-·--·------- .... - .. . - ··---- i 

l·--·-·-----.. --.. - ... --.. ·-··-----.. --.... -.. -----·-·-·-- ----· .. ·----------------.. -----·-- APROVADA __ .. _________ _j 
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~:~cR~TI:;~~~~~ ~~ -~~:~~---:~:::c:o;:,oARE:,~ 0~ 1---.oRuNANiMiDADE ____ l 
! I I 
j AMIANTO, DURANTE 0 PERfODO DAS FERIAS GRANDES, NAS ESCOLAS DO i ! 
I , _ _ I i 
i ENSINO BASICO DA UNIAO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO i 1 
; I 
; I 

I_?A ~URADA. ----·----·-····· ······---·-- ·---··-------·-·--·--- ------·-·-·--··--·---····--·----~---- ----·--··--·-·--·-·-·· ·- ·· · ··-··· ·-·--·--
GRUPO PARLAMENTAR DA CDU - COLIGACAO DEMOCRATICA UNITARIA 

-··---~----·-··· .. -----------·-.. ·-·······--·--·----·--·------~------·-··-- - ·--·---·-··------·- .. ··---------.. ---·- -.. - 4 

Anexo E- 22.04.2014 - MOtAO APROVADA 
PORMAIORIA 

PELO AUMENTO DO SALARIO MINIMO NACIONAL VOT05 FAVORAVE/5: 

I PS{7); CDU{2); BE{1) = 10 

I ,1, VOT05 CONTRA: 

I PSD{6); CDS{2) = 8 

I I ABSTEN<;:AO : PS(l) = 1 ! 
· -····-----·-----··-··-··-·------··---··------····-----··--·-------- ·--~---·-·-·------··--·---l 
1 Anexo F- 22.04.2014 - MOtAO I REJEITADA i 
! POR MAIORIA i PELO NAO ENCERRAMENTO DA EXTENSAO DE SAUDE DA AFURADA. I VOT05 FAVORAVE/5: 

! ... ~ {O PS FEZ DECLARAc;:.O.o o~ voTo, ONDE AFIRMou QUE A MO<;:Ao FOI ~~1 CDU{2); BE(1) = 3 
__ VOT05 CONTRA : 

i ULTRAPASSADA PELA SITUA<;:AO) : PSD(6); CDS(2) = 8 
; I 

I ABSTEN<;:AO: PS{8) = 8 
i 

·----·--·----··----·--·-·-···----------·- --------------·······-----·----------·_...,··---·----- ----- ····------------------

~-----·------~-~~:-~_::_:~:::~~~~~ .. :.~-~==~:~~:1_~:______ ---··--
1 Anexo G - 22.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDAtAO APROVADA 

I 
POR UNANIMIDADE 

PELA MANUTEN<;:AO DO POSTO DE ENFERMAGEM NAS PROXIMIDADES DO 

I LUGAR DE GAIA. ··--------------------------------·--·-----·---···----··- ---··----·-···----------·---··· 
Anexo H -22.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDAtAO I APROVADA 

POR UNANIMIDADE 
PARA QUE A CAMARA MUNICIPAL DISPENSE TODA E QUALQUER TAXA j 

I 
RELATIVA A PUBLICIDADE, FIXA OU M6VEL, REFERENTE A ATIVIDADE OU I : 

IDENTIDADE DE QUALQUER INSTITUI<;:AO SEM FINS LUCRATIVOS. j I 
- ·-·--• --••••••••••••••--•••----·-----••-·••-•·•-----·----~--•••--•••-----·-•--r ---••••-----••••-•·----·---•••---- ~ 
Anexo I - 22.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDAtAO 1l APROVADA j 

POR MAIORIA ! 
PARA QUE A JUNTA DE FREGUESIA REALIZE UMA CAMPANHA DE I VOT05 FAVORAVE/5: i 
SENSIBILIZA<;:AO CfVICA CONTRA OS DEJETOS DE ANIMAlS DOMESTICOS NA i PS{8); PSD(6 ); CDS{2); CDU{2) = 18 ~ 

i VOTOS CONTRA: BE(1) = 1 I 
VIA PUBLICA. i Jl 

·-·-·--··-- -------·--·········-······-··-··-----··-······-·-·-··-··-·-···········--·--·-----·-···- ·---·--·-·-----·-·-·-·-·---·-----········--- i «----··-··-··- ··-----···----~-----·----·--

4.PERIODO DA ORDEM DO DIA 
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4.1.ANALISE E DISCUSSAO DO ACORDO CELEBRADO COM EMPRESA CREDORA 

DE DIVIDAS CONTRAfDAS PELA ANTIGA JUNTA DE FREGUESIA DA AFURADA 

EM 2003 , 2004 E 2005 (SERVI~OS DE ILUMINA~AO E ORNAMENTA~AO). 

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, manifestou discordancia com o Acordo celebrado pelo 

Executivo, recordou que estas dividas nunca foram reconhecidas pela antiga Junta da Afurada, considerou 

que nao devia sera Uniao de Freguesias a responsabilizar-se pelo pagamento desta divida e sugeriu que nao 

se volte a falar deste assunto das dividas enquanto nao forem conhecidos os resultados da auditoria as 

co nta s . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, considerou que o prazo de pagamento fixado no Acordo nao 

deveria ter ido a I em do ma ndato deste Executivo. ----------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que depois da decisao do 

Tribunal da Relac;:ao, que nao foi objeto de recurso para o Supremo Tribunal de Justic;:a por parte do 

mandatario da antiga Junta da Afurada dentro do prazo legal, nada mais havia a fazer do que a Uniao de 

Freguesias assumir a sua responsabilidade como pessoa de bern. E nesse sentido foi diligenciada junto do 

credor a celebrac;:ao de um Acordo de pagamento da divida em prestac;:oes razoaveis, pretensao que 

a ca ba ria po r se r ace ite. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, considerou que o presente Acordo 

acautela devidamente os interesses da Junta de Freguesia, faseando o pagamento da divida de forma a nao 

colocar em causa a sua gestao. Admitiu que tentou dilatar ainda mais no tempo o pagamento da divida, mas 

que tal pretensao nao foi aceite pelo credor. E concluiu dizendo que nao ve que haja qualquer problema em 

estender as ultimas prestac;:oes do pagamento ate ao final dos primeiros seis meses da proxima gestao. -----

- A DEPUTADA ASSUN~AO CARVALHO, do CDS, solicitou diversos esclarecimentos ao Presidente da Junta, 

que foram objeto de Requerimento entregue a Mesa da Assembleia, onde ressalta a duvida sobre a 

necessidade do Acordo em discussao ser objeto de ratificac;:ao por parte da Assembleia . -------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Assun~ao Carvalho, afirmou que a celebrac;:ao do 

Acordo em discussao nao carece de ratificac;:ao da Assembleia de Freguesia, uma vez que se trata de um 

mero ato de gestao. E sublinhou que, apesar do documento nao exigir a aprovac;:ao da Assembleia, fez 

questao de o submeter a analise e discussao em sede de reuniao do 6rgao fiscalizador da Uniao de 

F reg u es i as. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE MANUEL ALMEIDA, do BE, em declarac;:ao lida que junta a esta ata como Anexo J-

22.04.2014, defendeu um debate alargado sobre todas as dividas herdadas por esta Uniao de Freguesias, 

-------·------------------------------·--·-----·--·---------------------·-----------------------
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reclamou uma maior discussao sabre todos os contornos destas dividas e pediu urgencia na aprecia~ao e 

analise dos resultados da auditoria realizada as contas de ambas as freguesias.--------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, quis saber que dividas foram reconhecidas pelo presidente da 

antiga Junta da Afurada e quais os seus montantes, acusou a anterior Junta da Afurada de despesismo e 

responsabilizou o ex-presidente da Camara Municipal pela acumula~ao de dividas na Afurada, com a 

con ive ncia dos sucessivos presidentes da Junta. ------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, pediu que a discussao se cingisse ao Acordo em analise, que 

merece a total concordancia do grupo parlamentar do PS e disse contar com a colabora~ao do presidente 

da antiga Junta da Afurada para esclarecimento de todas as duvidas que persistem sabre as dividas 

a cum u Ia d as durante a sua gestao. ------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Manuel Almeida, afirmou que a analise aos 

resultados da audita ria as contas ja esta concluida e que em breve a mesma sera enviada a Assembleia para 

sua aprecia~ao. E recordou que o Executive da Junta ja promoveu um debate sabre as dividas da antiga 

Junta da Afurada e que foi sua a iniciativa de trazer a discussao o Acordo do pagamento da divida agora em 

a n a I i se. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que a divida relativa ao 

Acordo em apre~o, embora nao seja reconhecida pelo presidente da antiga Junta da Afurada, foi 

considerada legftima pelo Tribunal da Rela~ao que condenou o atual Executive ao seu pagamento na 

integra, a que acrescem juros vencidos e vincendos. -------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Agostinho V iana, reconheceu que se devia centrar a 

discussao no Acordo em aprecia~ao e nao nas dividas do passado na sua globalidade, embora nao se possa 

perder de vista o impacto que todas elas tem na gestao da Junta, porque existem eo seu pagamento tera de 

se r sat i sfe ito n a integra . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 . ANALISE E DISCUSSAO DA POSI~AO DOS CTT RELATIVAMENTE A OFERTA 

DE SERVI~OS DAQUELA EMPRESA NO TERRITORIO DA UNIAO DAS 

FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA A FURADA . 

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, afirmou que os servi~os prestados pe los en na freguesia de Santa 

Marinha se devem ao trabalho desenvolvido pelo executive a que presidiu. Considerou que a zona do 

Candal esta bem servida. E concluiu dizendo que fez varias demarches junto dos en no sentido de evitar o 

encerramento de alguns servi~os, mas que aquela empresa foi inflexivel. ----------------------------------------------
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- A DEPUTADA ANA SOUSA, da eou, considerou que os servi~os atualmente prestados pelos en sao 

insuficientes e quis saber o que se propoe o Executivo fazer para inverter esta situa~ao. --------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, defendeu que mais vale uma Loja do que nenhum Posta. E referiu que 

foi isso que o executivo da anterior Junta de Santa Marinha teve em conta no que respeita aos servi~os 

p restados pe los en no Lugar ea nda I. --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE MANUEL ALMEIDA, do BE, disse haver urgencia de fazer emergir novos Postos dos en, 

bem equipados e com todas as valencias. E sugeriu que o executivo da Junta encetasse negocia~oes nesse 

se ntid o com a que Ia em pres a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, disse que esteve sempre na primeira linha contra o 

encerramento de Pastas dos en na Afurada, que nao possui atualmente um servic;:o de Apartados. 

Considera que o ponto de apoio instalado num estabelecimento comercial funciona bem. E pediu ao 

Executivo que tenha em conta os mais idosos nas posi~oes que vier a adotar sabre este assunto. --------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, propos que o Executivo seguisse o exemplo da Uniao de 

Freguesias de Mafamude e Vilardo Parafso, que instalou recentemente um Posta dos en no seu ediffcio

sede em Mafamude. E pediu ao grupo parlamentar do PSD que deixe o Executivo trabalhar. --------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite e Jose Costa, afirmou que o seu 

Executivo nao se reve na posic;:ao assumida par aqueles dais membros da Assembleia ao manifestarem 

satisfa~ao com o que foi alcanc;:ado ate agora no que respeita a oferta dos servi~os dos en na freguesia de 

Santa Marinha. E declarou estar empenhado em encontrar uma solu~ao que reforce aqueles servi~os nas 

d uas freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Ana Sousa e Jose Manuel Almeida, afirmou rever

se na posi~ao de ambos, informando que e sua inten~ao reunir com a maior brevidade possfvel com a 

Administra~ao dos en no sentido de negociar a implementa~ao de novas servic;:os de apoio posta l as 

po pu I a ~oes d a U n iao de F reg uesias. ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que a prime ira reivindica~ao 

que leva para a reuniao com a Administrac;:ao dos en e a insta la~ao de um Posta que preste os servi~os 

daquela empresa no edifkio da Junta na Afurada, admitindo uma solu~ao que passe par uma administrac;:ao 

direta da Junta se for essa a contrapartida exigida. ----------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Agostinho Viana, agradeceu a solidariedade 

demonstrada para com o Executivo e confirmou que, nas negocia~oes com a Administra~ao dos en, 

pretende seguir o exemplo do acordo recentemente celebrado par aquela Empresa e a Uniao de Freguesias 

de M a fa m ude e Vi I a r do Para fso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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- A DEPUTADA ANABELA CARRitO, do PSD, em resposta a alusao feita pe lo Deputado Agostinho Viana e 

pelo Presidente da Junta a uma eventual obstru~ao do Grupo Parlamentar do PSD aos trabalhos do 

Executive, afirmou que, depois de tres semanas com feriados, a Junta fechou no dia 21. E rematou : Haja 

T ra ba I h o ! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CACHEIRA, do PS, defendeu tambem a instala~ao de Postos dos en nos ediffcios da 

Uniao de Freguesias, nomeadamente na Afurada que neste momenta nao dispoe de um servi~o de 

A pa rta do s. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, afirmou que a posi~ao dos en e redutora. E sublinhou a diferen~a 

entre Postos e Lojas, rematando que nestas ultimas o pessoal nao possui forma~ao adequada ao servi~o que 

p rest a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, defendeu tambem a instala~ao de um Posto dos en no edif fcio 

da Junta na Afurada. E apelou ao executive para que nao desista de lutar pelo regresso a ambas as 

freguesias dos postos dos en entretanto encerrados. ----------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Cacheira, sublinhou que a i nstala~ao de um 

Posto dos en na freguesia da Afurada e uma velha aspira~ao dos afuradenses e que tudo fara para a 

satisfazer, o mesmo sucedendo no que respeita a instala~ao de um Posto na freguesia de Santa Marinha a 
cota ba ixa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, afirmou concordar que a posic;ao ate 

agora conhecida dos en e muito redutora, muito aquem das necessidades das popu la~oes, mas que tudo 

fara para que a Administrac;ao da empresa reveja a sua posic;ao. ---------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, reafirmou o seu empenho em lutar 

por todos os meios ao seu alcance por uma nova realidade do ponto de vista da oferta de servic;os dos en 
no territ6rio da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, tendo nesse sentido um 

conjunto de sugestoes a fazer a Administrac;ao daquela empresa. -------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Anabela Carri~o, afirmou que o seu Executive nunca 

deixara de respeitar as mais profundas tradi~oes do povo portuguese que, no que respeita concretamente a 
semana da Pascoa, concedera sempre tolerancia de ponto na Sexta-feira Santa aos seus funcionarios. E 

recordou que o pessoal da Junta esteve envolvido nessa semana na exigente operac;ao da iniciativa Pascoa 

Solidaria, tendo, por isso, o Executive decidido encerrar todos os servic;os na segunda-feira seguinte ao 

Domingo de Pascoa, nao deixando, obviamente, de dar conhecimento dessa decisao atraves de Edita is. -----

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu desculpa por fugir ao Acordo em discussao, mas considerou 

oportuno solicitar a todos os partidos com assento parlamentar que escolham bern os seus representantes 
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para as mesas de voto das pr6ximas elei~oes europeias. E deu como exemplo negativo a inexperiencia 

revelada pelos membros de uma mesa de voto nas ultimas elei~oes autarqu icas. -----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou entao a vota~ao urn documento apresentado na primeira reuniao 

desta Sessao Extraord inaria1 que aborda o assunto em discussao neste ponto da Ordem do Dial tendo 

registado o d esfe cho a baixo assi naIad o. ------------------------------------------------------------------------------------------
---····------.. ·---·---·--·---.. - ·--.. --.. ···-··-----·---; 

GRUPO PARLAMENTAR DO BE- BLOCO DE ESQUERDA 

i oM OM ___ , ____ , __________ _ ,, ______ , _______________________________ ..,. ___ , ,,_ ,,, _ ,, ____ , ___ , , , ,_, _______ ' 

Anexo K -22.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 1
1 ' 

APROVADA 
QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA ENCETE RENEGOCIAC,::OES COM A ADMINISTRAC,::AO POR UNANIMIDADE 

DOS CTT NO SENTIDO DE PROMOVER 0 BOM SENSO E AS VANTAGENS DE SERVIC,::O 

PUBLICO E DAS VALENCIAS DAS LOJAS CTT A PROTOCOLAR NAS INSTALAC,::OES DE I 
AMBAS AS FREGUESIAS1 PROPORCIONANDO MELHORES CONDIC,::OES DE SERVIC,::O E , 

I ACESSO AOS CIDADAOS. I 
1_----·--·----·-.. - .. - ... - .................... -.......... ---·----.................. - .................. - ... - .............. -----------·--- --.. - ·- ·-.. - ... --.. ·- · .. -------- ··· 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA1 quando eram zero horas1 e nao havendo mais nada a tratarl deu par 

encerrada a reuniao1 da qual se lavrou a presente Ata1 cuja minuta (Anexo l- 22.04.2014) foi entretanto 

aprovada par unanimidadr l que depois de lida foi f1 K-tt.o,r~~sYA par c/01-wr \.-f , ·~«-1::>...£ I em 

reuniao realizada a ) 6 \ ~ :1. ~ ~ j ::( I e devidam~nte arquivada. ----------------------------------------------

OrtDE~E ~rEMm;!GUBI~ 

.,7\2-W~xo ~_Q_;~ 
I (SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREG UESIA 

5conu Cbe;~ 
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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Bloco de Esquerda -....;<, 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Marinba e S Pedro da Afurada 

Sessao Extraordinaria de 11 de abril de 2014 

MOCAO 

Considerando: 

• 0 enorme investimento publico que os cidadaos da Area Metropolitana 
do Porto ajudaram a concretizar para e crescimento e aprofundamento 
da rede de transporte publico liderada pelos Servi<;os de Transportes 
Coletivos do Porto e pela empresa Metro do Porto; 

• A preocupa<;ao das popula<;6es e dos trabalhadores, bern como a dos 
diversos agentes sociais, culturais e politicos, relativamente a recente 
iniciativa governamental para concessao dos STCP e do Metro do Porto 
(conjunta ou separadamente) a iniciativa privada; 

• 0 profunda significado de perda, de qualidade, de servi<;o e de 
patrim6nio coletivo, que tal iniciativa vertera indubitavefmente para a 
popula<;ao da Area Metropolitana do Porto, e para a populagao de Vila 
Nova de Gaia em particular 

A Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e de 
Sao Pedro da Afurada, reunida em Sessao Extraordinaria em 11 de Abril de 
2014 delibera: 

• Exprimir profunda preocupa~ao com os perversos resultados da 
iniciativa de privatiza~ao dos STCP e do Metro do Porto; 

• Manifestar total descontentamento e discordaricia com esta 
iniciativa do Governo, que desbarata definitivamente urn patrim6nio 
coletivo que levou decadas a ser construido, e que o Governo 
pretende alienar numa absoluta ultrapassagem e desrespeito pelos 
Municipios, e pelas popula~oes envolvidas 

Pelo Bloco de Esquerda 

Joaquim Manuel Viana 

()_rw-J~OA ~cr-fl ~~ t\ 

\50\.CSJ ~A\.J~J-h"S ·. ~'5l~)1 
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Bloco de Esquerda ""'< 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Ma.ri:nba e S Pedro da Afurada 

Sessao Extraordinaria de 11 de abril de 2014 

MOCAO 

Considerando: 

• 0 teor do despacho govemamental que parcialmente retira valencias 
clinicas fundamentais ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho; 

• 0 grande universo e as assimetrias geograficas e de mobilidade que 
caracterizam os utentes daquela unidade hospitalar; 

• A natureza dos servi9os prestados em face da necessaria articula9ao 
multidisciplinar das competencias profissionais ali desenvolvidas; 

• A necessidade imperiosa de urn investimento de raiz para o refor9o da 
qualidade de saude e que aquele Centro Hospltalar e as popula96es ha 
muito anseiam; 

A Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e de 
Sao Pedro da Afurada, reunida em Sessao Extraordinaria em 11 de Abril de 
2014 delibera: 

• Manifestar profundo descontentamento e absoluta discordancia 
com a iniciativa. governamentat de retirar va1encias hospitalares e 
cuidados de saude ao Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho por despacho, repudiando a ausencia de dialogo com 
os agentes e autarquias envolvidos, e reiterando a necessidade de 
o Governo assumir a edificacao de raiz de urn novo hospital a 
dimensao das reais necessidades de funcionamento e apetrechado 
integralmente de todas as va1encias clinicas de urn Centro 
hospitalar de referencia 

Pelo Bloco de Esquerda 

Joaquim Manuel Viana 
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Sessao Extraordinaria de 11 de abril de 2014 

PROPOSTA 

Considerando: 

• As crescentes situac;oes de agravamento economrco e social, 
decorrentes do aprofundamento da crise social que tern agravado nos 
ultimos tres anos a recessao vivenciada em inumeras familias, e da 
alterac;ao de circunstancia motivada por insuficiencia econ6mica e pelo 
desemprego, em muitos casos multiplo no mesmo agregado; 

• 0 esgotamento da capacidade atual de politicas sociais de habitac;ao, e 
a inexistencia de politicas de arrendamento social; 

A Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e de 
Sao Pedro da Afurada, reunida em Sessao Extraordinaria em 11 de Abril de 
2014 propoe: 

• Que o executivo da Junta de Freguesia promova, junto da Camara 
MunicipaJ de Vila Nova de Gaia, a concretiza~ao de urn Plano de 
Emergencia Social de Habitacao, com base em Fundos Europeus, 
centrado no Projeto de Reabilita~ao dos edificados do Casario da 
Mesquita, do Bairro Craveiro Lopes e do Bairro da CP 

Pelo Bloco de Esquerda ~ 
2.? .0\,.._ ~\ ~ 

Joaquim Manuel Viana 
ASSEMBI.EIA DE fRfGUESIA 
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Assembleia de Freguesia da U F de sta Marinha e S Pedro da Afurada 

Sessao ExtraOf"dinaria de 11 de abril de 2014 

PROPOSTA 

Considerando: 

• A comprovada gravidade que os componentes de amianto acarretam 
para a saude, sobretudo em edificios publicos com componentes de 
amianto na sua construgao; 

• Que sao particularmente gravosos os efeitos desse persistente contagio 
nas escolas, pelo facto de esse convlvio quase permanente ocorrer, 
durante decadas para docentes e nao docentes, e durante tempo 
vulneravel de vida para as populag6es estudantis mais jovens; 

A Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e de 
Sao Pedro da Afurada, reunida em Sessao Extraordinaria em 11 de Abril de 
2014 propoe: 

• Que o executivo da Junta de Freguesia promova, junto da Camara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, a concretiza~ao de um Plano de 
Emergencia de Remocao de Amianto durante o periodo das ferias 
grandes esco1ares, nas Esco1as do Ensino Basico da uniao de 
freguesias de Santa Marinha e Sao pedro da Afurada 

Pelo Bloco de Esquerda 

Joaquim Manuel Viana 
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Mo9ao pelo aumento do S.M.N. 

Hoje, no nosso Pals, mais de 500 000 trabalhadores sobrevivem com o salario 

minrmo nacional, abaixo do limiar de pobreza. lsto e inaceitavel e revela uma 

opt;ao declasse deste Governo: nao ha dinheiro para aumentar o salario mfnimo 

nacional, mas ha dinheiro para parcerias pubfico-privadas, ha dinheiro para 

privilegios da banca e dos grupos financeiros, ha dinheiro para swaps, ha 

dinheiro para tudo isto, s6 nao ha dinheiro para aplicar naquilo que e uma 

decisao polftica. 

Portugal tern hoje um dos salarios mfnimos mais baixos da zona euro. Na lrlanda 

sao 1462 €, em Espanha sao 645 € e a Grecia tern agora o valor de 586 €. E 

recordemos que, em 2010, foi assinado um acordo entre o Governo, centra is 

sindicais e associat;6es patronais, para o aumento progressive do salario mfnimo 

nacional pelo menos ate 500 € no infcio de 2011. Nem o Governo PS respeitou 

na altura, nem o Governo PSD/CDS cumpre agora. 

Por isso, o que se exige, hoje, e que se aumente o salario mfnimo nacional, como 

uma medida basica de combate a pobreza e de valorizat;ao do mundo do 

trabalho e dos trabalhadores. 

E. urn imperativo de justit;a social uma medida central de valorizat;ao do trabalho, 

o aumento imediato para 550€, para atingir os 600€ no final de 2014. 

Foi com a luta que se conquistou o salario mfnimo nacional. Sera pela luta que 

se defendera a sua valorizat;ao! 

Vila Nova de Gaia, 1.1 de Abril de 2014 

P'la CDU, 
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Se aprovada, enviar a todos os grupos parlamentares representados em Assembleia Municipal ?.,? .~,1.{) li? 
e em Assembleia da Republica e Governo da Republica. 
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Considerando as ameac;as de encerramento da Extensao de SaUde da Afurada, o PCP 

colocou, na Assembleia da Republica, uma questao ao Governo, aquando das obras 

recentemente efectuadas no equipamento referido, acerca da respectiva manuten<;ao 

em plena e normal funcionamento. 

0 Grupo Parlamentar do PCP teve conhecimento atraves da resposta do Ministerio da 

Saude, dum encerramento irreversivel, com transferencia dos utentes para o Centro de 

Saude de Barao do Corvo - ja de si hiper-lotado, operando em condi<;6es totalmente 

inadequadas e distante da antiga Freguesia de Sao Pedro da Afurada. 

A Extensao de Saude da Afurada serve uma popula<;ao que, sendo vitima da politica 

praticada pelos sucessivos Governos e do atual par via da aplica<;ao das medidas do 

pacta de agressao assinado pelo PS, PSD e CDS-PP, vive em situa<;6es de pobreza e 

exclusao sociaL 

0 encerramento da extensao de saude da Afurada constituiu mais urn violento ataque 

aos direitos que estao consagrados na Constitui<;ao da Republica Portuguesa e vai 

obrigar os utentes que sao servidos par esta unidade de saude a custos acrescidos para 

usufruirem de urn direito fundamental. 

Assim, e necessaria esgotar todas as diligencias, quer regionais, quer nacionais, 

conjuntamente com a popula<;ao- para que nao se encerre esta extensao de saude nao 

encerre, nao piorando as suas condi<;6es de vida. 

Vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2014 

P'la CDU, 

Ana Sousa 
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Se aprovada, enviar a todos os grupos parlamentares representados em Assembleia Municipal~ 
e em Assembleia da Republica e Govern ada Republica. Zl o"'. l..oll.~ 

ASSEMBl.EtA DE FREGUESIA _ ... 
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Grupo Parlamentar da Assembleia 
da Uniao de Freguesias de 
Sta. Marioha e sao Pedro da Afurada 

Proposta de Recomenda9ao 

Considerando as necessidades de cuidados de saude prirruiria essencial para o bem-estar das 

Popula9oes, aliada ao fator idade que dificulta as desloca9oes ao Centro de Saude, vern o 

Grupo Parlamentar do Partido Socialista, propor a Assembleia de Freguesia da Uniao 

das Freguesias de S. Marinha e S. Pedro da Afurada, a manuten9ao do Posto de Enfermagem, 

nas proximidades do Lugar de Gaia, dando assim continuidade ao ai existente, prestando urn 

servi9o de proximidade e reduzindo as idas desnecessarias ao Centro de Saude, 

Vila Nova de Gaia 11 de Abril de 2014 

a 
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P 'lo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. ASSEMBlElA DE fR!GUESIA 

Adelino Araujo 
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Grupo Parlamentar da Assembleia 
da Uo.iao de Freguesias de 
Sta. Marinha e Sao Pedro da Afurada 

MOCAO 

Taxa de publicidade para IPSS 

Considerando as graves dificuldades econ6mico-financeiro com que se deparam no 

atual momenta as IPSS, fruto da conjuntura que o Pals atravessa e acrescentada com a 

falta de apoios que compete ao poder central, que ao nao assumir a sua 

responsabilidade social com estas institui~oes contribui para a sua agonia, sendo estas 

utilizadas muitas das vezes como o substitute do estado e das suas obriga~6es sociais, 

impedindo com a sua a~ao o despoletar de situa~oes que a acontecer nos fa ria a todos 

corar de vergonha, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vern recomendar a 
Camara Municipal de Vila Nova de Gaia que seja dispensada toda e qualquer taxa 

relativa a publicidade fixa ou m6vel e que se destine a publicitar a sua atividade ou 

identidade e nao tendo esta fins lucrativos. 

Vila Nova de Gaia, 11 de Abril de 2014 

Pelo Partido Socialista 

~~~= 
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Agostinho Viana 

Se aprovada, enviar a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, CNIS e UDIPSS. 



6~ 
Grupo Parlamentar da Assembleia 
da Uniao de Freguesias de 
Sta. Marinha e sao Pedro da Afura.da 

MacAo 

CAMPANHA CONTRA DEJETOS 

Face a crescente falta civismo verificado por parte de muitos proprietaries de animais 

domesticos, nomeadamente de caes, depositando dejetos na via publica, pese em bora 

t al comportamento ser punido com coimas, contribuindo assim para a insalubridade 

publica, e porque nunca e demais relembrar aos incumpridores as nossas obriga~5es 

perante a sociedade, vem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recomendar a 
Junta de Freguesia, a rea liza~ao de uma campanha de sensi biliza~ao, utilizando meios 

de publicidade junto dos fregueses, bem como o refor~o de pia cas afixadas em jardins 

publicos onde a sua coloca~ao e praticamente inexistente. 

Vila Nova de Gaia, 11 de Abri l de 2014 

Pelo Partido Socialista 

~~~ 
Agostinho Viana 
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DECLARA<;AO DE JOSE MANUEL ALMEIDA, do BLOCO DE ESQUERDA 

Relativamente a este acordo de pagamento, esta ou nao concluida a auditoria que foi 

anunciada publicamente? Era ou nao apropriado que o debate em torno dos passivos dos 

Executives anteriores fosse trazido a cola~ao do debate em conjunto com outras dividas que, 

como tern afirmado o Sr. Presidente, saltam a cada esquina em notifica~oes de debito e 

judicia is e com as conclusoes da propalada auditoria? Existe ou nao uma falta de transparencia 

apenas baseada numa eventual pressao judicial para empurrar este acordo com a barriga sem 

trazer ao debate outras putativas dividas e as conclusoes da famigerada auditoria, podendo 

assim gerir o cansativo argumento do passa culpas que preencha o facebook da comunica~ao e 

imagem que tambem caracteriza as maiorias de alternancia, sempre falidas de alternativas e 

sempre estribadas nas dividas para fugir a mudan~a de politicas e refrear o tao necessaria 

investimento nas Freguesias? E ja agora, que parece vir sempre a prop6sito, nao e serio trazer o 

debate inquinado pelo primado do enxovalho em vez do primado da politica e do bern publico. 

E esse primado defender-se-ia com mais propriedade de direito publico agora que este 

Executive tinha urn acordo favoravel que o poder judicial santificou, se esta Assembleia 

aprovasse as devidas averigua~oes junto do Ministerio Publico, porque afinal quem promoveu 

a festan~a para nao pagar empurrando acordos de pagamento para a posteridade, lesou 

gravemente os interesses das popula~oes, cometendo voluntariamente dolo e defraudando o 

erario publico e nao foram as popula~oes da Afurada que andaram a viver acima das suas 

possibilidades. E na restante divida que ainda haveremos de ver passar nesta Camara, tambem 

as popula~oes nao foram tidas nem achadas sabre as vicissitudes de quem par abuso do poder 

preferiu nao pagar e fazer rolar para a frente. Que semelhan~a tern aquela gente com a outra 

dos BPN e do BPP? Que semelhan~as estrondosas com quem preferiu socializar a divida do BPN 

num passado recente? 

Vila Nova de Gaia, 22 de abril de 2014 



Bloco de Esquerda * 
Assembleia de Freguesia da U F de Sta Marinha e S Pedro da A:furada 

Sessao Extraonfinaria de 11 de abril de 2014 

PROPOSTA 

Considerando: 

• Que o encerramento das Lojas CTT e as transferencias de servi9os 
para Postos de Correia por acordo de funcionamento em 
estabelecimentos comerciais ja verificado, resultaram numa efetiva 
dificuldade acrescida de acessos, equiparac;ao de servi9o prestado e 
mobilidade que agrava as dificuldades duma substancial parcela 
populacional das freguesias de Sao Pedro da Afurada e de Santa 
Marinha; 

• Que o criteria economicista da reorganiza9ao empresarial nao teve o 
desejavel enquadramento negocial junto da autarquia de proximidade, 
nomeadamente o que poderia resultar das valencias qualitativas e 
publicas do protocolo com a Junta de Freguesia que podia lavrar-se, a 
consenso das partes, com base no aditamento ao acordo de setembro 
de 2003 que a (ANAFRE) Associa9ao Nacional de Freguesias 
subscreveu com a administra9ao dos CTT em 5 de mar9o de 2012; 

• Que nao sao integralmente asseguradas pelos estabelecimentos 
comerciais todas as valencias do servi9o das Lojas CTT e que, alem do 
mais, o modelo de adequa9ao dessas va1encias as reais necessidades 
da popula9ao resultaram num acrescimo de esfor9o de mobilidade e de 
despesas para as popula96es, em grande percentagem constitufda par 
pessoas idosas; 

• Que contrariamente ao enunciado, os preceitos de adequa9ao da oferta 
postal, ainda que incluidos os postos de venda de selos, demonstram 
uma nao correspondencia com as necessidades sociais conhecidas, 
uma vez que as 3 Lojas CTT na uniao de freguesias de Santa Marinha e 
Sao Pedro da Afurada se situam respetivamente no Arrabida Shopping, 
na Avenida da Republica Qunto a Camara Municipal na Freguesia de 
Mafamude) e no Iugar da Barrosa, resultando numa grave assimetria 
social e dificuldades de mobilidade as popula96es da Beira-Rio, do 
Marco, do Candal, da Afurada de Baixo, do Cavaco e do Lugar de Gaia, 
que passaram a ficar agregadas aos Postos de Correia transformados 
que as substituiram, e que o funcionamento dos Postos de Correia 
assegurado por protocolos com estabelecimentos comerciais, como 
papelarias, nao corresponde a necessidades simples como 
Recebimento de Vales ou Levantamento de Correia Registado, 
obrigando a custos de desloca9ao as Lojas CTT referidas, por 
insuficiente dota9ao de verbas para o fluxo de utentes, e onde o Lugar 
do Candal e a Afurada viram tambem suprimidos os Apartados 



Bloco de Esquerda -....;<.. 
Assembteia de Freguesia da U F de Sta Ma1 inha e S Pedro cia Afurada 

existentes, e os Postos e Venda de Selos por aquisi~ automatizada 
estao inU.meras vezes "fora de funcionamento" ou sem manutengao; 

A Assembfeia de Freguesia eta Uniao de Freguesias de Santa Marinha e de 
Sao Pedro da Afurada, reunida em Sessao Extraordinaria em 11 de Abril de 
2014 prop6e: 

• Que o executivo da Junta de Freguesia encete renegocia~oes com a 
Administra~ao dos CTT no sentido de promover o born senso e as 
vantagens de servi~o publico e das valencias das Lojas CTT a 
protocolar nas instala~oes de ambas as freguesias, 
proporcionando melhores condi~oes de servi~o e acesso aos 
cidadaos 

Pelo Bloco de Esquerda 

Joaquim Manuel Viana 
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MIN UTA DA ATA 
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SESSAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

(2.~ REUNIAO) 

22 ABRIL 2014 

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)

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

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

Maria da 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) - Jose 

Manuel de Sou sa AI me ida. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

SECRETARIOU A REUNIAO: 0 l.Q e 2.Q 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 e Mario Vicente Sousa Silva Reis. -------------------------

HORA DE ABERTURA: 21 H OS 

HORA DE ENCERRAMENTO: 00 H 00 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA - DEU POSSE ao Deputado JOSE MANUEL DE 

SOUSA ALMEIDA. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ORDEM DE TRABALHOS-

1. INTERVENCAO DO PUBLICO 

INTERVEIO 0 CIDADAO ABAIXO INDICADO. AO QUAL 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA DE SEGUIDA: 

NOME 

1. BRUNO SIMOES 

ediricio sede 
lreguesla de santa martnha 

ruo condido dos reis. 545 
4400-07 5 vii a novo de gala 
tel.: 22 37 4 67 20 fox.: 22 37 4 67 29 

ASS UNTO 

LAMENTOU FACTOS OCORRIDOS APOS A REUNIAO DE 22 DE ABRIL PEDIU 0 MAIOR 
SIGILO NA IDENTIDADE DAS PESSOAS QUE BENEFICIAM DOS CABAZES DE GENEROS 
ALIMENTfCIOS E SUGERIU QUE OS PROXIMOS CABAZES BENEFICIEM OUTROS 
CARENCIADOS, ALARGANDO ASSIM 0 ESPECTRO DOS CIDADAOS ABRANGIDOS. 

freguesla de sda pedro da alurada 

centro civico rev. padre joaquim de croujo. s/n 
4400-354 vno no1a de goio 
te1.:2277241 17fox.:22781 031 7 

www.santamartnhaeaturada.p t 

ossemblelal'i'sontamorinhaeafurado.pt 
presidenteassemblela@santomarinhoeaftxada.pt 
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2.LEITURA E VOTACAO DA MINUTA DE ATA DA REUNIAO DE 11 DE ABRIL DE 2014 
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0 1.!! SECRET ARlO DA ASSEMBLE lA PROCEDEU A LEITURA DA MIN UTA DE ATA DE 11/04/2014, QUE DEPOIS DE SUBMETIDA A 

VOTA~O FOI APROVADA POR UNAN IMIDADE. ---------------------------------------------- ------------ --------------------

3. VOTACAO DAS MOCOES E PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS GRUPOS PARLAMENTARES NA 

REUNIAO DE 11 DE ABRIL DE 2014 

ediffcio sede 

APRESENTANTE DOCUMENTO VOTA~O 

MOCAO APROVADA POR MAIORIA 

GRUPO PARLAMENTAR 

BLOCO DE ESQUERDA 

PREOCUPA~O COM OS RESULTADOS DA VOTOS FAVORAVEIS: PS (8), 

PRIVATIZAc;AO DOS STCP E DO METRO DO PORTO E CDU (2) e BE (1) = 11 

DESCONTENTAMENTO E DISCORDANCIA COM ESTA VOTOS CONTRA: PSD (6) e 
CDS (2) = 8 

GRUPO PARLAMENTAR 

BLOCO DE ESQUERDA 

GRUPO PARLAMENTAR 

BLOCO DE ESQUERDA 

INICIATIVA DO GOVERNO. 

MOCAO 

- DESCONTENTAMENTO E DISCORDANCIA COM A 

INICIATIVA GOVERNAMENTAL DE RETIRAR VALENCIAS 

HOSPITALARES E CUIDADOS DE SAUDE AO CENTRO 

HOSPITALAR DE V. N. DE GAIA/ ESPINHO. 

PROPOSTA DE RECOMENDACAO 

- QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

PROMOVA JUNTO DA CAMARA A CONCRETIZAc;AO DE 

UM PLANO DE EMERGENCIA SOCIAL DE HABITAc;AO, 

COM BASE EM FUNDOS EUROPEUS, CENTRADO NO 

PROJETO DE REABILITAc;AO DOS EDIFICADOS DO 

CASARIO DA MESQUITA, DO BAIRRO CRAVEIRO LOPES 

E DO BAIRRO DA CP. 

PROPOSTA DE RECOMENDACAO 

- QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

PROMOVA JUNTO DA CAMARA A CONCRETJZAc;AO DE 

GRUPO PARLAMENTAR UM PLANO DE EMERGENCIA DE REMO~O DE 

BLOCO DE ESQUERDA AMIANTO, DURANTE 0 PERfODO DAS FERIAS GRANDES 

ESCOLARES, NAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DA 

UNJAO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO 

PEDRO DA AFURADA. 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 
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APRESENTANTE 

GRUPO PARLAMENTAR 

CDU 

GRUPO PARLAMENTAR 

CDU 

GRUPO PARLAMENTAR 

PS 

GRUPO PARLAMENTAR 

PS 

GRUPO PARLAMENTAR 

PS 

(g}J. 
' - .. :rr ·t"'~ 
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DOCUMENTO 

MOcAO 
- PELO AU MENTO DO SAlARIO MJNIMO NACIONAL 

MOcAO 
- PELO NAO ENCERRAMENTO DA EXTENSAO DE SAUCE 

DAAFURADA 

(0 PS APRESENTOU DECLARAcAO DE VOTOJ 

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 
- MANUTEN~AO DO POSTO DE ENFERMAGEM NAS 

PROXIMIDADES DO LUGAR DE GAIA. 

MOcAO 

- RECOMENDA~AO A cAMARA MUNICIPAL PARA QUE 

SEJA DISPENSADA TODA E QUALQUER TAXA RELATIVA 

A PUBLICI DADE, FIXA ou MOVEL, REFERENTE A 
ATIVIDADE ou IDENTIDADE DE QUALQUER 
INSTITUI~AO SEM FINS LUCRATIVOS. 

MO~AO 
- RECOMENDA~AO A JUNTA DE FREGUESIA PARA 

REALIZA~AO DE UMA CAMPANHA DE SENSIBILIZA~AO 
cfVICA CONTRA OS DEJETOS DE ANIMAlS DOMESTICOS 

NA VIA PUBLICA. 

4. PERJODO DA ORDEM DO DIA 

3/5 

VOTA~O 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS FAVOAAVEIS: PS (7), 

CDU (2) e BE (1) = 10 

VOTOS CONTRA: PSD (6) e 

CDS (2) = 8 

ABSTENI;OES: PS (1) = 1 

REJEITADA POR MAIORIA 

VOTOS FAVOAAVEIS: CDU (2) 

e BE (1) = 3 

VOTOS CONTRA: PSD (6) e 

CDS (2) = 8 

ABSTENI;OES: PS (8) = 8 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR MAIORIA 

VOTOS FAVORAVEIS: PS (8), 

PSD (6), CDS (2) e CDU (2) = 18 

VOTOS CONTRA: BE (1) = 1 

4.1. ANALISE E DISCUSSAO DO ACORDO CELEBRADO COM EMPRESA CREDORA DE D£VIDAS CONTRA£DAS 

PELA ANTIGA JUNTA DE FREGUESIA DA AFURADA EM 2003, 2004 E 2005 (SERVI~OS DE ILUMINA~AO E 

ORNAMENTA~AO). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVIERAM NESTE OS SEGUINTES DEPUTADOS, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RES POSTA:-------------------------------

DE PUT ADO INTERVENcAO 

Manifestou concordancia com acordo celebrado pelo executivo, recordou 

EDUARDO MATOS (PSD) 
que estas dividas nunca foram reconhecidas pela antiga Junta da Afurada, 

considerou que nao devia ser a Uniao de Freguesias a responsabilizar-se 

pelo pagamento desta dfvida e sugeriu que nao se volte a falar deste 

assunto das dividas enquanto nao forem conhecidos os resultados da 

auditoria as contas. 

AMlLCAR ARAUJO (PSD) Considerou que o prazo de pagamento fixado no acordo nao deveria ter 

ido ah~m do mandato deste executivo. 

ASSUN~AO CARVALHO (CDS-PP) Solicitou diversos esclarecimentos, que foram objeto de requerimento 

edificio sede 
lreguesia de santo ma~nha 

rua candida dos reis, 545 
4400-075 vilo novo de goia 
tel.: 22 37 4 67 20 fox.: 22 37 4 67 29 

entregue a Mesa da Assembleia. 
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DE PUT ADO 

JOSE MANUEL ALMEIDA (BE) 

FRANCISCO CRISTA (CDU) 

AGOSTINHO VIANA (PS) 

ANABELA CARRif;O (PSD) 

-~· assemb leia de fre.9uesia 

santamartnha 
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INTERVENcAO 

4/5 

Defendeu um debate alargado sobre todas as dfvidas herdadas por esta 
Uniao de Freguesias, reclamou uma maior discussao sobre todos os 
contornos destas dfvidas e pediu urgencia na aprecia~ao e analise dos 
resultados da auditoria realizada as contas de ambas as freguesias. 
Quis saber que dfvidas foram reconhecidas pelo presidente da antiga Junta 
da Afurada e quais os seus montantes, acusou a anterior Junta da Afurada 
de despesismo e responsabilizou o ex-presidente da Camara Municipal 
pela acumula~ao de dlvidas na Afurada, com a conivencia dos sucessivos 
presidentes da Junta. 
Pediu que a discussao se cingisse ao acordo em analise, que merece a total 
concordancia do grupo parlamentar do PS e disse contar com a 
colabora~ao do presidente da antiga Junta da Afurada para esclarecimento 
de todas as duvidas que persistem sobre as dfvidas acumuladas durante a 
sua gestao. 
Em resposta a uma interven~ao do Presidente da Junta, lamentou a falta 
de limpeza em sepulturas do cemiterio de Santa Marinha e contestou o 
encerramento dos edifkios da Junta de Freguesia no dia 21 de abril. 

4.2. Analise e discussao da posi~ao dos CTT relativamente a oferta de servi~os daquela empresa no 

territ6rio da Uniao das Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. ----------------------------

INTERVIERAM NESTE PONTO OS SEGUINTES DEPUTADOS, AOS QUAIS 0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA: --------- ------------

DEPUTADO 

JOAQUIM LEITE (PSD) 

ANA SOUSA (CDU) 

JOSE MANUEL ALMEIDA (BE) 

EDUARDO MATOS (PSD) 

AGOSTINHO VIANA (PS) 

ANABELA CARRif;O (PSD) 

JOSE CAIXEIRA {PS) 

edificio sede 
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INTERVEN!:;AO 

Afirmou que os servi~os atualmente prestados pelos CIT na freguesia de 
Santa de Marinha se devem ao trabalho desenvolvido pelo executivo a que 
presidiu. Considerou que a zona do Candal esta bem servida. E concluiu 
dizendo que fez varias demarches junto dos CIT no sentido de evitar o 
encerramento de alguns servi~os, mas que aquela empresa foi inflexfvel. 
Considerou que OS servi~os atualmente prestados pelos CIT sao 
insuficientes e quis saber o que se propoe o executivo fazer para inverter 
esta situa~ao. 

Disse haver urgencia em fazer emergir novos postos dos CIT, bem 
equipados e com todas as valencias. E sugeriu que o executivo da Junta 
encetasse negocia~oes nesse sentido com aquela empresa. 

Disse que esteve sempre na primeira linha contra o encerramento de 
postos dos CIT na Afurada, que nao possui atualmente um servi~o de 
apartados. Considera que o ponto de apoio instalado num estabelecimento 
comercial funciona bem. E pediu ao executivo que tenha em conta os mais 
idosos nas posi~oes que vier a adotar sobre este assunto. 
Propos que o executivo seguisse o exemplo da Uniao de Freguesias de 
Mafamude e Vilar do Parafso, que instalou recentemente um Posto dos 
CIT no seu ediffcio-sede em Mafamude. E pediu ao grupo parlamentar do 
PSD que deixe o executivo trabalhar. 
Em resposta ao deputado Agostinho Viana, afirmou que, depois de tres 
semanas com feriados, a Junta fechou no dia 21. E rematou: Haja t rabalhol 
Defendeu tambem a instala~ao de postos dos CIT nos ediffcios da Uniao de 
Freguesias, nomeadamente na Afurada que neste momento nao dispoe de 
um servi~o de Apartados. 
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DE PUT ADO 

ADELl NO ARAUJO (PS) 

JOSE COSTA (PSD) 

FRANCISCO CRISTA (CDU) 

ARTUR OLIVEIRA (CDS) 
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INTERVENcAO 
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Afirmou que a posi~ao dos CTT e redutora. E sublinhou a diferen~a entre 
postos e lojas, rematando que nestas ultimas 0 pessoal nao possui 
forma~ao adequada ao servi~o que presta. 

Defendeu que mais vale uma Loja do que nenhum Posto. E referiu que foi 
isso que o executivo da anterior Junta de Santa Marinha teve em conta no 
que respeita aos servi~os prestados pelos CTT no Candal. 
Defendeu tambem a instala~ao de um Posto dos CTT no edificio da Junta 
na Afurada. E apelou ao executivo para que nao desista de lutar pelo 
regresso a am bas as freguesias dos postos dos CTT entretanto encerrados. 

Pediu desculpa por fugir ao assunto em discussao, mas considerou 
oportuno solicitar a todos os partidos com assento parlamentar que 
escolham bem os seus representantes para as mesas de voto das pr6ximas 
elei~oes europeias. E deu como exemplo negativo a inexperiencia revelada 
pelos membros de uma mesa de voto nas ultimas Autarquicas. 

POR ULTIMO,FOI DISCUTIDO E VOTADO 0 SEGUINTE DOCUMENTO: 

APRESENTANTE DOCUMENTO VOTA~O 

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO 
- QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA ENCETE 
RENEGOCIA~OES COM A ADMINISTRA~AO DOS CTT NO 

GRUPO PARLAMENTAR SENTI DO DE PROM OVER 0 BOM SEN SO E AS APROVADA POR 

BLOCO DE ESQUERDA 
VANTAGENS DE SERVI~O PUBLICO E DAS VALENCIAS UNANIMIDADE 
DAS LOJAS CTT A PROTOCOLAR NAS INSTALA~OES DE 
AM BAS AS FREGUESIAS, PROPORCIONANDO 
MELHORES CONDI~OES DE SERVI~O E ACESSO AOS 
CIDADAOS. 

E nada mais havendo a tratar, quando eram 00 horas, o Senhor Presidente da Assembleia declarou 

cerrada a reuniao, da qual se elaborou a presente Minuta, que depois de lida foi aprovada por 

, -"' l.. ~ ~\-tv-~ nos termos da legisla~ao em vigor e do Regimento da Assembleia 

de Freguesia aprovado a 13/12/2013. -----------------------------------------------------------------------------

E eu, Cf\v.-~l::. 'o ....;_ ~u__lr;_ kc.. ..-1 (AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES), 1.!! Secretario da Mesa 

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