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ATA N.2 9
SESSAO ORDINARIA

30/04/2014- l!.

REUNIAO

- Aos trinta dias do mes de abril do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco minutes,
reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no
salao nobre do edificio-sede da Uniao de Freguesias, na rua Candido dos Reis, numero 545, em Santa
Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Conceic;:ao Soares e Joana
Raq uel Martins Carva Iho, respetiva mente 1. 2 e 2.2 Secreta rios. ----------------------------------------------------------- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS)- Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto Cache ira,
Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio
Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Conceic;:ao Soares e Sonia Cristina Roseira e Cunha; (do PSD) Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amllcar 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 Cristae Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana .----------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Os Deputados Agostinho da Silva Viana, Margarida Maria
Gomes Ferreira, Armando Candido Pereira Lopes e Jose Maria Moreira, do PS, apresentaram pedidos de
substituic;:ao, dando assim Iugar a Sonia Cristina Rose ira e Cunha, do PS; Os Deputados Ana Isabel Rodrigues
de Oliveira Sousa, Pedro Miguel Reis da Silva, Maria Amelia Ferreira Azevedo e Lucia da Silva Soares
Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de substituic;:ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes
Costa, da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes;
Secretaria : Maria Rosa Azevedo do Novo; Tesoureiro: Jose Correia da Silva; e os Vogais: Rita Isabel Azevedo
Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reise Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes. --- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu posse aos cidadaos Sonia Cristina Rose ira Cunha e Jose Carlos Soares

Simoes Costa como Deputados da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------l . INTERVEN~AO DO PUBLICO

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA comec;:ou por conceder o uso da palavra aos tres cidadaos inscritos para

intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO JOSE MANUEL ALMEIDA congratulou-se com a conclusao das obras na rua Rei Ramiro,
lamentando porem a escassez de passadeiras para peoes. Sublinhou a urgencia da requalificac;:ao do Bairro
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do Cavaco e referiu-se ao desaparecimento de estatuetas e floreiras do Cemiterio. --------------------------------- 0 CIDADAO EDGAR AMARELHE falou sobre a amea~a de despejo do Centro Democratico D'lnstru~ao
Latino Coelho e da

situa~ao

critica vivida pelos associados que foram fiadores do emprestimo contrafdo por

esta institui~ao junto da Banca e apelou

a colabora~ao

do Executive da Junta na resolu~ao daquele

pro bIe ma . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA recordou o posicionamento dos Deputados da CDU e do Bloco de Esquerda
na vota~ao do Regulamento de Taxas, Licen~as e Pre~os dos anteriores executivos e desafiou-os a manter a
me sma at itude. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jose Manuel Almeida, informou ter ja comunicado as
autoridades policiais o desaparecimento de objetos no Cemiterio, tendo-se deslocado urn piquete da PSP
ao local para se inteirar do assunto. Relativamente a coloca~ao de ma is passadeiras para peoes na rua Rei
Ram iro, disse que tara chegar a sugestao aos responsaveis camararios. No que diz respeito a requalifica~ao
do Bairro do Cavaco, afirmou que essa e uma das reivindica~oes do caderno de prioridades que o Executive
da Junta de Freguesia ira apresentar ao Presidente da Camara numa reuniao agendada para breve.----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Edgar Amarelhe, afirmou comungar da sua
preocupa~ao

relativamente a

situa~ao

critica que atravessa o Centro Democratico

Coelho, prometendo fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que exista uma

D' lnstru~ao

solu~ao

Latino

para o problema.

Disse saber que a Camara Municipal esta tambem empenhada na resolu~ao do caso, mediando as
conversa~oes

entre a coletividade e a entidade bancaria credora. E acrescentou que a responsabilidade por

situa~ao

deve ser assacada ao anterior presidente da Coletividade, que na altura era membro do

esta

executive da Junta de Freguesia de Santa Marinha e que nao tera sabido acautelar os interesses da
i nst itu i~a o a que presidia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jorge Almeida, acusou-o de procurar condicionar os

membros da Assembleia de Freguesia no debate sobre o Regulamento de Taxas, Licen~as e Pre~os, ao
antecipar-se a essa discussao. Recordou que, apesar das condi~oes fmpares dos anteriores executives,
liderados pela

for~a

poHtica a que aquele cidadao pertence, as taxas nunca deixaram de ser aumentadas. E

solicitou que refletisse sobre o legado que esta Uniao de Freguesias herdou, traduzido numa divida de
cerca de tre ze ntos m iI eu ros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 . PERJODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2. 1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se

junta a presente Ata : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- Anexo A- 30.04.2014

Correspondencia Recebida --------------------------------------------------------------

- Anexo B - 30.04.2014

Correspondencia Expedida ----------------------------------------------------------------

3. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme on!!. 1 do artigo 24!! do Regimento ----------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, abordou questoes relacionadas com Despensa Social e de Saude.
Sublinhou o mau estado de alguns arruamentos, que requerem obras urgentes. Considerou necessaria a
articula~ao do funcionamento dos dois Mercados da Uniao de Freguesias. Contestou a constru~ao do Hotel

de Charme na Escarpa da Serra do Pilar e as alegadas vantagens daquele investimento face as necessidades
da requalifica~ao da area envolvente. Quis saber quantas pessoas foram desa lojadas na Escarpa da Serra
nos ultimos tempos. Recordou a inexistencia de casas de banho publicas na Beira-Rio. E apresentou a
considera~ao

da Assembleia os seguintes documentos: ---------------------------------------------------------------------

- Anexo C - 30.04.2014 - MO(:AO: PELO 12. DE MAIO-DIA DO TRABALHADOR, NA DEFESA DO DIREITO AO
TRABALHO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Anexo D- 30.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA(:AO: QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
PROMOVA JUNTO DA cAMARA 0

REORDENAMENTO DO TRANSITO PARA 0015 SENTIDOS NO

PROLONGAMENTO DA RUA DE SAO PEDRO, NA FREGUESIA DA AFURADA. ------------------------------------------ Anexo E- 30.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA(:AO: QUE A CAMARA MUNICIPAL, EM CONJUNTO
COM 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA, PROMOVA UM PLANO DE AVALIA(:AO ESTRUTURAL DA
MALHA URBANA DA UNIAO DE FREGUESIAS; UM PLANO DE ANTECIPA(:AO DAS DUAS POSTERIORES
TRANSFER~NCIAS OR(:AMENTADAS POR DELEGA(:AO DE COMPET~NCIAS

A UNIAO DE FREGUESIAS. --------

- Anexo F - 30.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENA(:AO: QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
ELABORE REGULARMENTE UM RELAT6RIO QUE TRADUZA, COM RESERVA DE IDENTIDADES, A TOTAL DE
APOIOS PRESTADOS, MENSAL OU TRIMESTRALMENTE, E OS RESPETIVOS COICIENTES DE PROGRESSAO
OBSERVADOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anexo G- 30.04.2014 - PROPOSTA DE RECOMENDA(:AO: QUE 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
PONDERE, PARA ALEM DA LEGALMENTE CONSIGNADA PROFILAXIA ANTIRRABICA, A INCLUSAO DA
MEDICA PROFILATICA DE CASTRA(:AO, PROMOVENDO CAMPANHAS SENSIBILIZADORAS JUNTO DA
POPULA(:AO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, chamou a aten~ao do Executivo para um buraco existente na rua
Zeferino Costa, pedindo a sua repa ra ~ao. Referiu-se ao estado de degrada~ao em que se encontra o
lavadouro do Lugar do Marco. E lamentou a

situa~ao

de que foi vftima ap6s uma das ultimas reunioes da

Assembleia, a porta do ediffcio da Junta na Afurada . -------------------------------------------------------------------------
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• 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, enalteceu o trabalho realizado pelo executive a que presidiu nos
dominies da A~;ao Social. Enumerou algumas obras realizadas e apoios concedidos durante os seus
mandates como presidente de Junta. E contestou a publicidade feita pelo atual Executive em torno da
distribui~;ao

de Cabazes de Alimentos aos mais desfavorecidos. -----------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, comparou os resultados dos exercicios das anteriores Juntas da
Afurada e de Santa Marinha, recordando as dividas da primeira eo saldo positive da segunda. Sugeriu que
se fizesse urn pedido de apoio

a Camara Municipal no sentido de ajudar a resolver a situa~;ao financeira da

Uniao de Freguesias. E, por ultimo, sugeriu que as Propostas de

Recomenda~;ao

e

Mo~;ao

apresentadas pelo

Bloco de Esquerda fossem discutidas e votadas na proxima reuniao da Assembleia. -------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, considerou que as Propostas de Recomenda~;ao e Mo~;ao
apresentadas devem ser discutidas e votadas no proprio dia. Lamentou que nao se tivesse hasteado a
Bandeira Nacional no edificio da Junta na Afurada no dia 25 de abril. Recordou o recente Acordo de
Credores celebrado pela empresa Britalar, o que pode permitir a conclusao das obras do Mercado da
Afurada, se para isso houver vontade politica. E reiterou a necessidade de se realizar obras de
req ua lifica ~;a o no Ba i rro do Cava co. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, solicitou ao Executive explica~;oes sabre a nao inclusao de
comemora~;oes

um evento dos Mareantes do Rio Douro no programa de

do 25 de abril promovido pela

Un iao de Fregu esias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------• A DEPUTADA ANABELA

CARRI~O,

do PSD, solicitou ao Executive diversas

documentos sabre assuntos que sao materia de Requerimento apresentado

informa~;oes

e copia de

a Mesa da Assembleia. ----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, informou que a verba atribu ida para
a Despensa Social se mantem inalterada, afirmou que o apoio para medicamentos passou a ter criterios
mais rigorosos ao abrigo da iniciativa Farmikia Solidaria e que todas as pessoas que se encontram

a espera

serao apoiadas em breve, mas que os casas ma is urgentes nunca deixaram de ser imediatamente
atendidos. No que diz respeito aos arruamentos com necessidade de obras urgentes, disse que foi efetuado
urn levantamento da

situa~;ao

e que este foi submetido

a considera~;ao

da Camara Municipal. Sabre o

Mercado da Afurada, afirmou que este esta em fase de negocia~;oes e que, segundo informa~;ao do
Presidente da Camara, as obras deverao ser reiniciadas antes do final do ano. Sabre o Mercado da BeiraRio, disse que este sera brevemente intervencionado, estando apenas dependente da capacidade
financeira da Camara para tal investimento. No que concerne ao Hotel de Charme a construir na zona da
escarpa da Serra do Pilar, informou que a Junta nao foi chamada a pronunciar-se sabre o investimento
previsto, a pesar de concordar com o mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou ja ter comunicado a Camara

Municipal a existencia do buraco da rua Zeferino Costa e que esse problema sera resolvido em breve.
Lamentou o estado de degrada~ao do Lavadouro do Lugar do Marco, bern como o mau estado de alguns
arruamentos, que se deve fundamentalmente a falta de recursos humanos. E informou que o infcio de
mandato tern sido bastante atfpico, com alguns funcionarios de baixa medica e hospitalizados, exigindo
muito de todos os outros, uma vez que nao e possfvel neste momento contratar pessoal. E concluiu
dizendo que a Junta tem-se socorrido pontualmente de Programas Ocupacionais para responder as
necessidades operacionais, acreditando, no entanto, que em breve podera admitir mais funcionarios sem
colocar em causa a Lei dos Compromissos. -------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, afirmou que este ainda nao percebeu

que perdeu as elei~oes. E referiu que o atual Executivo partilha as responsabilidades, ao contrario do que
se passava no anterior, onde os procedimentos eram "tipo mercearia e quero-posso-e-mando" . No que diz
respeito aos cabazes de produtos alimentares, disse que neste momento ja se fez mais do que o anterior
executivo da Junta de Santa Marinha, que em periodo hom61ogo apenas atribuiu trezentos e cinquenta
cabazes e atualmente foram distribufdos cerca de novecentos. E no que diz respeito a publicidade feita a
distribui~ao

daqueles Cabazes, afirmou que a Junta de Freguesia teve o cuidado de preservar a identidade e

a imagem das pessoas que beneficiaram do respetivo apoio. -------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, recordou que a Junta agrega agora

duas freguesias e que o saldo favoravel de uma foi totalmente engolido pelo resultado negativo da outra,
representando urn defice acumulado significative. E isso agora e o que importa, porque esta e a nova
real ida de administrativa : "somos uma Uniao de Freguesias". E concluiu dizendo que cabe a esta Uniao de
Freguesias responsabilizar-se pelo pagamento das dfvidas herdadas e que o seu Executivo sabera assumir
essa respo nsa biIidade . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que o programa das
comemora~oes

sera sempre distribuido pelas duas freguesias, lamentando o lapso do nao hasteamento da

Bandeira Nacional no ediffcio da Afu rada. Recordou que a Junta nao tem competencia para efetuar as
obras no Bairro do Cavaco, mas tudo tara para que a Camara Mun icipal efetue as interve n~oes necessarias.
Sobre o Mercado da Afurada, reafirmou que brevemente havera novidades com o avan~o das obras. --------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, esclareceu que o programa das

comemorar;:oes do 25 de Abril da Uniao de Freguesias integrou as iniciativas das coletividades que
manifestaram essa vontade. E afirmou que nao foi esse o caso da Associa~ao Os Mareantes do Rio Douro,
acrescentando depois que quando o seu Executivo t omou conhecimento do proj eto daquela coletividade
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para o dia 25 de abril ja nao foi a tempo de inseri-lo no cartaz das comemora~oes, das quais se orgulha e
que mereceram a cobertura noticiosa dos jornais locais. E, a terminar, pediu autoriza~ao para o que Vogal
Lufs Gonzaga, com o pelouro das Coletividades, se pronunciasse sobre o sucedido. --------------------------------- 0 VOGAL LUfS GONZAGA confirmou que a Associa~ao Os Mareantes do Rio Douro nao informou

atempada e formalmente a Uniao de Freguesias da

realiza~ao

da sua atividade para o dia 25 de abril, mas

que, no entanto, tambem ele se penaliza pela nao inclusao daquele evento no programa das
comemora~oes

do 25 de Abril promovidas pela autarquia. -----------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta

a Deputada

Anabela Carri~o, afirmou que o PSD recebera

brevemente uma resposta formal ao Requerimento apresentado . ------------------------------------------------------3.PERfODO DA ORDEM DO DIA
3.1. DISCUSSAO E VOTAtAO DA PROPOSTA DE NOVO REGULAMENTO E TABELA GERAL DE TAXAS,
LICENc;AS E PREc;OS DA JUNTA DE FREGUESIA -------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, criticou o documento, referindo-se em particular a alguns

aumentos de taxas que considerou exorbitantes. E insurgiu-se nomeadamente contra a concessao de
se p u Itu ra s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, fez diversas crfticas ao documento em discussao e questionou a

legiti mid ad e de alguns

pre~os

pro postos. ---------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, embora compreenda as dificuldades da Junta de Freguesia,

em resultados dos cortes nos duodecimos da Camara Municipal, da ingerencia da Administra~ao Central
nas finan~as do Poder Local e das consequencias do " Pacto de Agressao", disse que a CDU nao pode
viabilizar a proposta da Junta e sugere que o Executivo retire o documento e o apresente de novo ap6s uma
m ai0 r re fie xa 0. -------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, considerou que o documento proposto pelo Executivo penaliza

fundamentalmente os afuradenses, nomeadamente os pescadores arrendatarios de armazens de aprestos.
- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, contestou o documento em analise, devido a alguns aumentos

exagerados e

a falta de clareza de algumas medidas. -------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, criticou a proposta de tabela de taxas, salientando o agravamento de

cerca de oitenta por cento dos servi~os, e insurgiu-se contra a concessao de campas do cemiterio que
estava m rese rvad as para event ua is cat astrofe s. ------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, declarou que o PS votara favoravelmente o documento em

discussao, o que devera ser interpretado como um voto de confian~a no Executive e de esperan~a na
altera~ao

dos valores propostos, logo que a situa~ao financeira o permita . --------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite, Joaquim Viana, Jose Carlos Costa,
Eduardo Matos, Amilcar Araujo, Jose Costae Adelino Araujo, afirmou que o documento em aprecia!;ao e
rigoroso e cumpre todas as normas legais em vigor e as exigencias consagradas na nova Lei dos
Compromissos que advem das novas competencias da Junta de Freguesia. Afirmou que a proposta
apresentada tern em conta a necessidade de uniformizar as tabelas de taxas, licen!;as e pre!;OS nas duas
freguesias e a

situa~;ao

financeira atual da autarquia . Disse nao concordar que os aumentos sejam muito

significativos, pais no seu entender sao adequados e vao ao encontro dos valores que sao praticados
noutras freguesias. Considerou que o ajuste nos

pre~;os

das remissoes, a abertura a novas concessoes de

sepulturas e as mudan!;as propostas na taxa de utiliza!;ao da agua sao absolutamente fundamentais aos
investimentos que se tornam indispensaveis fazer no Cemiterio. Sabre os aumentos propostos nas rendas
dos armazens dos aprestos dos pescadores, referiu que se trata de uns pequenos ajustes de atualiza!;ao nos
pre!;OS par m2 e que nao aceita que alguem considere que o documento em

apre~;o

penaliza sobretudo os

afuradenses. E a esse prop6sito recordou o que a Junta tern realizado naquela freguesia, nomeadamente a
cria~;ao

de um Posta de Enfermagem para OS cuidados basicos de saude, a distribUi!;aO de brinquedos as

crian!;as, a distribu i~;ao de Cabazes Alimentares as famflias mais carenciadas e a coloca~;ao de uma caixa de
multibanco na freguesia. Salientou que as dificeis condi~;oes financeiras da Junta de Freguesia
condicionaram a

elabora~;ao

do documento em

aprecia~;ao

e que se a situa!;ao se alterar, ou se a Junta

absorver novas competencias, o seu Executive submetera um novo Regulamento de Taxas, Licen~;as e
Pre~;os

a esta Assembleia de Freguesia. E, par ultimo, agradeceu a solidariedade da bancada do PS, que

manifestou desde ja o seu voto favoravel. --------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, procedeu de seguida a
Taxas,

Licen~;as

vota~;ao

da proposta de novo Regulamento de

e Pre!;OS da Junta de Freguesia, tendo sido esta REPROVADA POR MAIORIA - votos

favoraveis: 8 {PS); votos contra : 11 {6 PSD, 2 CDS, 2 CDU, 1 BE), tendo o PS feito Declara~;ao de Voto. --------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de auscultar o plenario, propos que as cinco Propostas de
Recomenda~;ao

apresentadas pelo Bloco de Esquerda no Periodo de Antes da Ordem do Dia fossem

discutidas e votadas em proxima reuniao, sendo discutida e votada na presente reuniao apenas a Mo~;ao do

12. de Maio, o que fo i aceite. ------------------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO PARLAMENTAR DO BE- BLOCO DE ESQUERDA
Anexo C -30.04.2014

MOt;AO:

PELO

12.

DE

MAIO

-

DIA

DO

TRABALHADOR, NA DEFESA DO DIREITO AO

APROVADA POR MAIORIA
VOTOS FAVOAAVEIS: PS(S); CDU(2); BE(l) = 11
VOTOS CONTRA: PS0{6)=6

TRABALHO.

ABSTENt0ES: CDS(2) = 2
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBlEIA, quando era uma hora e quarenta minutos, propos que fossem
interrompidos os trabalhos e que os mesmos prosseguissem numa proxima reuniao a realizar no dia nove
de maio de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, no Salao Nobre do ediffcio-sede da Uniao de
Freguesias, em Santa Marinha, durante a qual serao discutidas e votadas as Propostas de

Recomenda~ao

apresentadas pelo Bloco de Esquerda, o que foi aceite por todos os membros da assembleia. De seguida,
deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto aprovada por
maioria, com duas

absten~oes

t..rtJA..I-.) ~yt; \)A ill:.

(Anexo H - 30.04.2014), que depois de Iida foi

A.~fVJV.J:.. 1:?A

por

, em reuniao realizada a _----=:2:=-C\....:..__.o_4-=--.J.o
~\~{;"----' e devidamente arqu ivada. --------0

PRESI DE NTE DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

OPRIMEIRO~ DE

(AUGUSTO Jost CONCEiy\0 SOARES)

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)

· - - - - - - - - · - - ---------
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