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- Aos nove dias do mes de maio do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, 

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 Concei~ao Soares e Joana 

Raquel Martins Carvalho, respetivamente l,Q e 2.Q Secretario. -----------------------------------------------------------

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

Agostinho da Silva Viana, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio 

Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Concei~ao Soares e Margarida Maria Gomes Ferreira; (do PSD) -

Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, Eduardo Jose Moreira Matos, Jose Ferreira 

da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires e Alexandra Joao Fortuna de Sousa; (do CDS/PP)- Artur Fernando 

Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Sonia Maria da Silva Pereira de Sousa; (da CDU) - Francisco Jose 

Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana.----------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Maria Jose Fonseca Pinto Alves, do PS, apresentou pedido de 

substitui~ao, dando assim Iugar a Margarida Maria Gomes Ferreira, do PS; Joaquim Magalhaes Leite, 

Alexandre Valente da Silva e Eduardo Alves Pinto, do PSD, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando 

assim Iugar a Alexandra Joao Fortuna de Sousa, do PSD; Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho, Joana 

Isabel de Sa Lopes Ferreira da Silva Leite Pereira, Nuno Victor Pinto Louren~o, Carla Cristina Nogueira 

Lopes, Luis Miguel Salgueiro Barroso, Maria Margarida Soares Freire, Irene dos Santos Silva Pereira de 

Sousa e Jose Manuel Valente Pereira de Sousa, do CDS/PP, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando 

assim Iugar a Sonia Maria da Silva Pereira de Sousa, do CDS/PP; e 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 substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU. -------

- Do Executive da Junta de Freguesia estiveram presentes: Tesoureiro e Substituto Legal do Presidente: 

Jose Correia da Silva; 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. --------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu posse as cidadas Margarida Maria Gomes Ferreira, Alexandra Joao 

Fortuna de Sousa e Sonia Maria da Silva Pereira de Sousa como Deputadas da Assembleia de Freguesia. ----

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou de seguida todos os presentes, justificou a ausencia do Presidente 

da Junta, Manuel Paulo Jesus Lopes, por razoes inadiaveis de ordem pessoal e familiar, e declarou aberta a 

I pag. -1- I 

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

QUADRIENIO 2013 I 2017 



~~· assemble1a de fr ues1a 

santamaonha 
sa oped roafurada 

inscri~ao dos concidadaos interessados em intervir no periodo destinado ao publico, dando de seguida 

in icio a OR DE M DE T ABALH OS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVENtAO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra aos dois cidadaos inscritos para 

intervir no neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO JOSE LOURO felicitou o Executivo por ja ter concretizado boa parte dos compromissos 

assumidos com as popula~oes da Uniao de Freguesias durante a campanha eleitoral e disse acreditar que 

mantera ate ao final do seu mandato esta capacidade realizadora. A terminar, recordou que os pre~os das 

taxas, licen~as e pre~os em vigor nas freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada sao diferentes, 

pelo que, no seu entendimento, urge proceder a uniformidade dos respetivos regulamentos. ------------------

- 0 CIDADAO CARLOS NUNES referiu-se a urn terreno que possui na rua da Creche, junto ao Condominio da 

Quinta das Chas, que tern sofrido diversas derrocadas desde a constru~ao daquele empreendimento. 

Afirmou que ja alertou inumeras vezes as autoridades competentes, nomeadamente a Prote~ao Civil, os 

Bombeiros e o anterior Presidente da Camara Municipal, mas que nada foi resolvido ate ao momento e a 

situa~ao tende a agravar-se, pelo que solicitou a interven~ao da Junta, antes que aconte~a alguma tragedia. 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao cidadao Jose Louro, agradeceu as palavras de 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Junta e informou que esta neste momento em elabora~ao 

urn Regulamento de Taxas, Licen~as e Pre~os da Uniao de Freguesias que revogara os dois regulamentos 

atualmente em vigor e que sera encaminhado brevemente para a Assembleia de Freguesia a fim de ser 

submetido a a precia~ao, d iscussao e vota~ao. --------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao cidadao Carlos Nunes, lamentou que o 

problema por ele relatado ainda esteja por resolver e comunicou que na proxima segunda-feira visitara o 

terreno para avaliar a situa~ao e reporta-la ao atual Presidente da Camara Municipal de Gaia, embora este 

ja tenha em seu poder urn relat6rio preliminar sobre o assunto, que lhe fora encaminhado pelo Presidente 

da Uniao de Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.LEITURA E VOTAtAO DA MINUTA DA ATA DA REUNIAO DE 30.04 . 2014 

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

abril de dois mil e catorze, que foi APROVADA POR MAIORIA, com duas absten~oes do Grupo Parlamentar 

do PSD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------· 
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3.DISCUSSAO E VOTA~AO DAS PROPOSTAS DE RECOMENDA~AO DE 

30.04.2014 

- Ap6s consultar o plenario, o Presidente da Assembleia admitiu para discussao e vota~ao neste ponto da 

Ordem dos Trabalhos um Voto de Pesar pelo falecimento do antigo Ministro Jose Veiga Simao, apresentado 

pelo Grupo Parlamentar do PSD. De seguida, colocou em discussao e vota~ao este documento e as 

Propostas de Recomenda~ao do Bloco de Esquerda que transitaram da reuniao anterior, de que resultou o 

seguin t e de sfe c h o: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPO PARLAMENTAR DO BE- BLOCO DE ESQUERDA 

Anexo A -Q9.05.2014 PROPOSTA DE RECOMENDA~AO: QUE 0 EXECUTIVO DA 

JUNTA DE FREGUESIA PROMOVA JUNTO DA CAMARA 0 

REORDENAMENTO DO TRANSITO PARA DOIS SENTIDOS NO 

PROLONGAMENTO DA RUA DE SAO PEDRO, NA FREGUESIA 

DA AFURADA. --------------------------------------------------------

Anexo B -Q9.05.2014 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 TRANSFERENCIAS 

OR~AMENTADAS POR DELEGA~AO DE COMPETENCIAS A 

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

Anexo C -Q9.05.2014 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 D -Q9.05.2014 PROPOSTA DE RECOMENDA~O: QUE 0 EXECUTIVO DA 

JUNTA DE FREGUESIA PONDERE, PARA ALEM DA LEGALMENTE 

CONSIGNADA PROFILAXIA ANTIRRABICA, A INCLUSAO DA 

MEDIDA PROFILATICA DE CASTRA~AO, PROMOVENDO 

CAMP AN HAS SENSIBILIZADORAS JUNTO DA POPULA~AO. -----

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

APROVADA POR 

UNANIMIDADE 

REJEITADA POR MAIORIA 

VOTOS CONTRA: PS (8); PSD(6); 
CDS(2) = 16 

VOTOS FAVORAVEIS: CDU(2); 
BE(l) = 3 

0 PS fez Declaracao de Voto 
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GRUPO PARLAMENTAR DO PSD- PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT A 

Anexo E - 09.05.2014 VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DO ANTIGO MINISTRO 

JOSE VEIGA SIMAO. ------------------------------------------------

4.PERJODO DA ORDEM DO DIA 

APROVADO POR MAIORIA 

VOTOS FAVORAVEIS: PS (8); 

PSD (6); CDS (2) = 16 

VOTOS CONTRA: CDU (2) = 2 

ABSTEN~O: BE (1) = 1 

A CDU fez Declara~ao de 

Voto 

4. 1. DISCUSSAO E VOTAcAO DO RELAT6RIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERENCIA, DO PERJODO DE 30 

DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, DA JUNTA DE FREGUESIA. 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERdCIO fez uma apresenta~ao exaustiva dos documentos em apre~o, 

que se juntam a esta ata como Anexo F - 09.05.2014, dando especial relevo aos esfor~os colocados na 

organiza~ao da atividade desenvolvida nos dominios da a~ao social, com destaque para a execu~ao do 

Programa de Emergencia Social. Para alem do enfoque no apoio prestado as familias carenciadas, salientou 

a realiza~ao da primeira reuniao da Comissao Social de Freguesia, a distribu i~ao dos Cabazes de Natal, a 

oferta de brinquedos aos alunos das escolas da Uniao de Freguesias e o almo~o de natal da terceira idade. 

Nos dominios da gestao e controle de custos, destacou os resultados alcan~ados na reestrutura~ao das 

dividas transitadas de mandatos anteriores e na renegocia~ao de contratos com fornecedores. ----------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para criticar o tempo gasto na apresenta~ao dos 

documentos em aprecia~ao, que estao ha muito na posse dos Deputados, tempo esse que considerou ser 

mais proveitoso se fosse gasto na sua anal ise e discussao.-----------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por pedir esclarecimentos sobre a Conta de Gerencia, 

nomeadamente sabre a dimensao e origem das despesas inscritas nas rubricas de Comunica~oes; Estudos, 

Pareceres, Projetos e Consultadorias; Outras Despesas Correntes; Processes Judiciais e Extrajudiciais; 

Parques e Jardins; Despensa e Emergencia Social; e Aquisi~ao de Bens de Capital. Para alem do pedido de 

esclarecimento de duvidas sabre os montantes destas rubricas, solicitou expl ica~oes sabre o prazo de 

dura~ao do Fundo de Emergencia Social que resulta de uma iniciativa da Junta Metropolitana do Porto. -----
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, ap6s considerar que os documentos em apre~o estao muito mal 

estruturados, pediu esclarecimentos sabre algumas receitas e despesas que apresentam desvios 

consideraveis face ao oq;amentado. De seguida, manifestou duvidas sabre um Passeio Convfvio e 

Atividades com Pessoal Autarquico, solicitando, por isso, as devidas explica~oes. E, por ultimo, acusou o 

Executivo de desorganiza~ao e despesismo, dando como exemplo o montante gasto num unico trimestre 

em gas61eo, produtos de limpeza e higiene, comunica~oes e horas extraordinarias. -------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERdCIO, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, justificou a leitura que 

fez do Relat6rio e Contas com o facto de o publico presente nao possuir aquela documenta~ao, que s6 e 

devida aos membros da Assembleia, permitindo-lhes desta forma seguir com melhor compreensao as 

posi~oes assumidas pelas partes durante o debate. -------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERdCIO, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, come~ou por 

recordar que a Conta de Gerencia em apre~o se reporta a um Or~amento de transi~ao, que acomoda 

despesas e receitas dos Executives das antigas Juntas de Freguesia de Santa Marinha e de Sao Pedro da 

Afurada e da presente Uniao de Freguesias. Esclareceu depois que o montante inscrito em Estudos, 

Pareceres, Projetos e Consultadorias agrega os honorarios de uma prestadora de servi~os em fun~oes no 

cemiterio e dos assessores de contabilidade e de imagem e comunica~ao . De seguida, informou que o 

montante inscrito na rubrica Processes Judiciais e Extrajudiciais comporta o pagamento das duas primeiras 

presta~oes do acordo firmado com uma empresa credora, a Pirotecnia Minhota, no montante de vinte e 

dois mil euros. E, por ultimo, afirmou que o montante inscrito em Despensa e Emergencia Social reflete a 

compra de alimentos e a execu~ao do Fundo de Emergencia Social da Junta Metropolitana do Porto, que 

infelizmente vigorou apenas no ultimo quadrimestre do ano passado. -------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERdCIO, em resposta ao Deputado Jose Costa, come~ou por recordar 

que cerca de metade das despesas do perfodo em analise foram executadas pelos executives das antigas 

Juntas de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada. Justificou depois a fraca execu~ao de algumas rubricas 

no capitulo das receitas afirmando que estas ficaram aquem do or~amentado devido fatores externos, de 

que sao exemplo a nao realiza~ao dos valores referentes a Senhas Escolares e Outros Protocolos, por falta 

de resposta da Camara Municipal e do lnstituto do Emprego e Forma~ao Profissional, respetivamente. E, de 

seguida, pediu autoriza~ao para que o Vagal Raimundo Filipe prestasse esclarecimentos ad icionais sabre o 

desfasamento existente entre o or~amento e a sua execu~ao. -----------------------------------------------------------

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE afirmou que as contas tem por base um or~amento elaborado numa fase de 

reorganiza~ao dos servi~os das duas freguesias, resultante da nova realidade administrativa, o que justifica 

a existencia de algum desajustamento entre a previsao e a sua execu~ao. A acrescer a este facto, afirmou 

I pag. - s- I 

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

QUADRIENIO 2013 I 2017 



~-assembleia de fre:gues1a 

santamarjnha 
saopedroafurada 

que o inicio de mandato do Executivo foi bastante atlpico, com urn pico de atividade muito intenso, para 

ah~m da necessidade de dar resposta urgente a diversos processos jurldicos com penhoras iminentes, entre 

outras questoes de maior premencia, o que acabaria por contribuir para a existencia de algumas 

fragilidades do oq;amento, responsavel em grande parte pelas criticas dos membros da Assembleia. E, a 

terminar, garantiu que os pr6ximos on;:amentos terao com certeza maior qualidade. -----------------------------

-0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, come~ou por dizer que compreende as dificuldades do inicio de 

mandato do Executive, que teve de resolver s itua~oes dificeis, ressa lvando porem que nem tudo foi bern 

resolvido. Sobre o Relat6rio de Atividades e a Conta de Gerencia, sublinhou que os documentos sao da 

exclusiva responsabilidade do Executive da Uniao de Freguesias, embora reflitam urn exerdcio comum de 

transi~ao, pelo que nao e correto que se desculpe com o que vern dos executives anteriores. De seguida, 

recomendou que nao se tenha a tenta~ao de comparar o que e incomparavel, visto que estamos agora 

perante uma nova realidade administrativa, o que garante uma maior capacidade negocial com 

fornecedores e credores. Pediu depois que o Executive deixe de se desculpar com o passado e olhe mais 

para o futuro . E, por ultimo, afirmou que, em consciencia, depois de ouvir o Vogal Raimundo Fil ipe, nao 

tern razoes para votar contra os documentos em aprecia~ao .-------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que o 

Executivo assume total responsabilidade pelos documentos em aprecia~ao, mas que nao se pode deixar de 

ter em conta que estamos perante urn exerdcio trimestral de execu~ao tripartida, com despesas e receitas 

provenientes de tres executives distintos. E concluiu dizendo que os documentos em analise refletem 

naturalmente o passado, mas que eles dao conta da resolu~ao de problemas que ajudam a perspetivar urn 

fu tu ro me I ho r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, chamou a aten~ao para a falta de resposta a urn pedido de 

explica~oes solicitado pelo Deputado Jose Costa sobre despesas atribuidas a urn Passeio Convivio e a 

Atividades com Pe ssoa I A uta rq u ico. ----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, pediu desculpa pela 

omissao e esclareceu que a rubrica Atividades com Pessoal Autarquico se reporta a realiza~ao do 

tradicional Jantar de Natal dos Funcionarios da Junta, nao estando em condi~oes de especificar a natureza 

da rubrica Passeio Convivio, comprometendo-se prestar esse esclarecimento por escrito depois de 

co nsu ltados os se rvi~os de co nta bi I idade. ---------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais pedidos de interven~ao, colocou em vota~ao o 

Relat6rio de Atividades e Conta de Gerencia da Junta de Freguesia, do periodo compreendido entre trinta 

de setembro e trinta e urn de dezembro do ano de dois mil e treze, que mereceu APROVA<;AO POR 
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MAIORJA (votos favoraveis: PS (8), CDU (2) = 10; votos contra: PSD (3) = 3; absten~oes : PSD (3), CDS (2), BE 

( 1) = 6). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, apresentou uma Declara~ao de Voto, que se junta a esta Ata como 

An ex o G - 09.05. 2 014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fez Declara~ao de Voto.--------------------------------------------------------------

4. 2. DISCUSSAO E VOTA~O DA PRIMEIRA REVISAO ORtAMENTAL DA JUNTA DE FREGUESIA PARA 

INCLUSAO NO SALDO DE GER£NCIA. 

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE fez uma breve apresenta~ao do documento, que se junta a esta Ata como 

Anexo H- 09.05.2014, propondo que o saldo de gerencia, que se citra em cinquenta e urn mil setecentos e 

setenta e seis euros e tres centimos, seja inclufdo numa rubrica de investimento destinada a obras de 

conserva~ao e beneficia~ao ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo pedidos de interven~ao dos Senhores Deputados, colocou 

em vota~ao a Primeira Revisao Or~amental da Junta de Freguesia para lnclusao no Saldo de Gerencia, 

tendo sido esta APROVADA POR UNANIMIDADE.-----------------------------------------------------------------------------

4. 3. APRECIA~AO DO INVENT ARlO DA JUNTA DE FREGUESIA. 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em aprecia~ao e discussao do Plenario o lnventario da Junta de 

Freguesia, que se junta a esta Ata como Anexo I - 09.05.2014. ----------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, felicitou o Executive porter conseguido fazer urn inventario dos 

bens da Autarquia, coisa que nao tera obtido no mandata anterior da Junta de Freguesia de Santa Marinha 

apesar da insistencia dos seus pedidos. -----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que os anteriores executives da antiga Junta de Freguesia de 

Santa Marinha nunca deixaram de apresentar anualmente atualiza~oes ao lnventario produzido em 2001, 

sempre que eram adquiridos ou abatidos bens. E referiu algumas deficiencias e lacunas que detetou no 

I n ve n ta rio em a pre ~o . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputados Joaquim Viana e Jose Costa afirmou 

que o lnventario em aprecia~ao nao e mais do que o cruzamento dos bens que existiam nas duas Juntas de 

Freguesia, agora agregadas, sendo provavel que contenha alguns erros ou imprecisoes, que serao tidos em 

conta nas pr6ximas atual iza~oes. E recordou o pouco tempo de que os servi~os administrativos dispuseram 

para prod uz i r o docu me nto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. 4. APRECIAc;AO DA INFORMAc;AO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em apreciac;ao e discussao do Plenario a lnformac;ao Escrita do 

Presidente sobre a atividade da Junta no primeiro trimestre do ano de dois mil e catorze e sobre a atual 

situac;ao financeira da Uniao de Freguesias, que se junta a esta Ata como Anexo J- 09.05.2014. --------------

- 0 DEPUTADO AMJLCAR ARAUJO, do PSD, solicitou informac;ao sobre o tipo de apoio que foi prestado a 

Associac;ao Os Mareantes do Rio Douro e a Associac;ao Abrac;o, para a realizac;ao das Festas em Honra de 

Sao Gonc;alo e da iniciativa Passo a Passo, respetivamente. A terminar, procurou saber que Escolas levaram 

os seus alunos ao espetaculo de Circo de Natal, a convite da Junta de Freguesia. -----------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, saudou os membros do Executive da Junta pelo trabalho 

realizado ate ao momenta, fazendo votos de que o ritmo de concretizac;ao de atividades se mantenha 

porque foi para isso que foram eleitos. E concluiu criticando a falta de urn mapa de dividas a fornecedores a 

data da elaborac;ao da lnformac;ao Escrita do Presidente, que alem de constituir, na sua opiniao, o 

incumprimento de uma obrigac;ao legal, contraria o dever de total transparencia dos 6rgaos autarquicos no 

exercicio das suas func;oes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, comec;ou por reclamar tambem a necessidade da lnformac;:ao 

Escrita Trimestral do Presidente da Junta ser acompanhada de uma relac;ao das dfvidas pendentes. Criticou 

depois a decisao da Junta de Freguesia de levar as crianc;as das nossas escolas basicas a urn espetaculo de 

circe que envolve a atuac;ao de animais. De seguida, a prop6sito de urn espac;o alugado pelo Centro Cultural 

e Recreative do Lugar de Gaia, com o apoio da Junta, para ali instalar provisoriamente a sede de trabalho, 

fez saber que a Escola Basica da rua Viterbo de Campos devera ser desativada este ano. E recordou que o 

edificio que tern funcionado como estabelecimento de ensino e ha muito defendido como uma excelente 

hip6tese de espac;o-sede daquela coletividade do Lugar de Gaia. Por ultimo, procurou saber que atividade 

se perspetiva para o espac;o onde funciona a Escola Superior de Tecnologias da Saude, caso o Institute 

Politecnico do Porto decida rescindir o contrato de comodato celebrado com a Camara de Gaia, como tern 

s i do not i cia . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXECUTIVO, em resposta aos Deputados Amllcar Araujo, Eduardo Matos e 

Joaquim Viana, informou que o apoio da Junta a realizac;ao das Festas em Honra de Sao Gonc;alo traduziu

se numa comparticipac;ao financeira de seiscentos euros. No que respeita a iniciativa Passo a Passo da 

Associac;ao Abrac;o, disse que o apoio se traduziu em materiais e mao-de-obra para obras de reabilitac;ao da 

sede daquela instituic;ao. No que concerne as escolas que participaram no espetaculo de circo, afirmou que 

apenas as duas escolas da Afurada nao marcaram presenc;a devido a atividades pr6prias com realizac;ao 
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agendada para o mesmo dia. Em relac;ao a inexistencia de um mapa das dfvidas a fornecedores, afirmou 

que daria nota desse reparo ao Presidente da Junta de Freguesia. Sobre a situac;ao criada pelo despejo do 

Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia da sua antiga sede, confirmou o apoio da Junta aquela 

coletividade atraves do pagamento de um terc;o do valor da renda de uma sede provis6ria durante um a no. 

E disse acreditar que, no final desse prazo, a coletividade tera resolvida a questao da sua sede no Lugar de 

Gaia, com a cedencia das instalac;oes da Escola da rua Viterbo de Campos ap6s o ano letivo em curso. Por 

ultimo, e no que respeita as instalac;oes da Escola Superior das Tecnologias da Saude, afirmou que a Camara 

Municipal esta empenhada em encontrar uma novo destino para aquele espac;o, caso o Institute 

Politecnico do Porto decida rescindir o contrato de comodato. -----------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era zero horas e trinta minutos, declarou encerrada a reuniao, da 

qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto aprovada por unanimidade (Anexo K -

09.05.2014), que depois de lida foi A~lO\J-6.\.)A.. por uw b.)J\~\)A~ em reuniao 

realizada a 2-'1 · 0\..t · ~ \~ e devidamente arquivada. ---------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA AsSEMBLE lADE FREGUESIA 

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 PRIMEIRO SECRETARIO DA AsSEMBLE lADE FREGUESIA 0 SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLE lADE FREGUESIA 

(AUGUSTO JOS~ CONCEI~O SOARES) (JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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