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ATA N.2 12
SESSAO ORDINARIA

10/07/2014- 2!!.

REUNIAO

- Aos dez dias do mes de julho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e cinco 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, respetiva mente 1. Q e 2.Q Secreta rios. --------------------------------------------------------------------- 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 Santos da Silva Coelho, Augusto Jose

Concei~ao

Soares; (do PSD)- Joaquim

Maga lhaes Leite, Alberto Amilcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~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 Joana Isabel Sa Lopes Ferreira Silva Leite Pereira; (da CDU) - Ana Isabel
Rodrigues de Oliveira Sousa e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana.------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho, do CDS/PP,

apresentou pedido de substitui~ao, dando assim Iugar a Joana Isabel Sa Lopes Ferreira Silva Leite Pereira,
do CDS/PP; e Francisco Jose Marques Crista, Pedro M iguel Reis da Silva, Maria Ame lia Ferreira Azevedo e
Lucia da Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de

substitui~ao,

dando assim Iugar a Jose

Carlos So ares 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 e Mario Vicente Sousa Silva Reis. ---------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA deu posse

acidada Joana Isabel Sa Lopes Ferreira Silva Leite Pereira. -------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra aos dois cidadaos inscritos para

intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA disse exist irem problemas graves na Freguesia, que urge

resolver. Aludiu

a ausencia de do is membros do Executivo na ultima reuniao da Assembleia de Freguesia e

a ausencia d o

Presidente da Junta na parte f inal da mesma. Recordou uma sua chamada de aten~ao
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relativamente ao corte de transito na rua 28 de janeiro e quis saber o que se passa com este assunto. Fa lou
de uns terrenos entre as rotundas Edgar Cardoso e Electro Ceramica que se encontram em muito mau
estado. E referiu-se a uma casa do Lugar do Castelo que ruiu e feriu uma moradora, que ainda se encontra
hospital iza d a.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO BRUNO GORGAL SIMOES considerou incorreto o abandono do Presidente da Junta na parte
final da ultima reuniao da Assembleia . Contestou o facto de ter sido atribufdo um Quiosque das Festas da
Afurada

a avo da Vogal Rita Rola, o que pode indiciar favorecimento indevido. Discordou da inclusao da

imagem do Presidente da Junta nos folhetos de propaganda das Festas de Santa Marinha e disse nao
concordar com a realiza~ao de peditorios para aquelas Festas. Chamou a aten~ao para urn buraco existente
na rua Bariio do Corvo e para um matagal na rua Particular de Santo Antonio, onde se encontra uma arvore
em risco de queda. Por ultimo, disse ter lido algures que urn membro do Executivo maltratou pessoas que
se d irigi ram

aJunta para ped ir ajuda. ---------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos cidadaos Antonio dos Santos Paiva e Bruno Gorgal Simoes,
afirmou que ja tratou junto da Camara do corte da rua 28 de janeiro e que nao soube da casa que ruiu no
Lugar do Castelo e que vai inteirar-se do assunto. Disse que a publicidade das Festas de Santa Marinha e da
responsabilidade da Comissao Organizadora e que se limitou a escrever umas breves palavras a pedido
desta. Disse ainda que o terreno da rua Particular de Santo Antonio e propriedade privada e que ja
encaminhou o assunto para o Municipio. Afirmou que o seu Executivo nao maltrata ninguem . E, por ultimo,
passou a palavra

a Vogal Rita Rola, tendo esta afirmado que o Quiosque das Festas da Afurada nao e seu;

foi entregue ao Cafe de que a sua avo e proprietaria, como aconteceu o ano passado. -----------------------------

2 . LEITURA E VOTA~AO MINUTA DA ATA DA REUNIAO DE 27.06 . 2014
- Foi colocada em

vota~ao

a Minuta da Ata da reuniao da Assembleia de Freguesia realizada em vinte e sete

de junho de dois mile catorze, que foi APROVADA POR MAIORIA, com duas absten~oes . -------------------------

3 . PERfODO DA ORDEM DO DIA
3. 1. APRECIA~O DA AUDITORIA/RELAT6RJO DE VERIFICA~O DE CONTAS DAS EX-JUNTAS DE
FREGUESIA DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA, documento que se junta a esta Ata como
Anexo A - 10.07.2014

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, considerou que o documento em analise, embora elaborado
por uma empresa conceituada, contem muitos erros e imprecisoes. Enquanto Deputado e antigo
presidente da ex-Junta da Afurada, colocou-se

a disposi~ao

do Executivo da Uniao de Freguesias para
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prestar os esclarecimentos adicionais julgados necessarios. Disse que nao se considera responsavel pelas
dividas da Afurada, das quais nao se orgulha, e que fez tudo o que estava ao seu alcance para as evitar. ----- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou por esclarecer os diversos pontos da Auditoria,
lamentando nao ter sido ouvido enquanto antigo presidente da ex-Junta de Santa Marinha. Disse ter sido
por mero esquecimento que nao foram cumpridos alguns procedimentos, como aconteceu com pequenas
aquisi~oes

sem emissao de requisi~ao, o que considera normal numa institui~ao que tern por obriga~ao

resolver de forma celere os problemas que afetam as popula~oes. Sublinhou o excelente saldo deixado pelo
seu executivo, no montante de duzentos e setenta mil trezentos e dezanove euros e vinte e nove centimos,
o que e reconhecido, alias, pelos auditores. E recusou liminarmente que durante os seus mandatos se
tivesse m cometido qua isq uer irreg uIa ri dad es. --------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, sublinhou as inumeras contradi~oes de que, no seu entender, o
Relat6rio enferma. Admitiu, porem, que foram ultrapassadas algumas regras durante o ultimo ano de
exercicio do executivo, de que fez parte, mas refor~ou que tal foi sempre feito com o prop6sito de melhor
se rvi r a po pu Ia ~ao d a Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Eduardo Matos, Joaquim Leite e Jose Costa,
afirmou que parecia que se estava a julgar o Executivo em exercicio nesta reuniao, quando afinal a
Auditoria se debru~ou sobre o ultimo ano de mandato dos antigos executivos das ex-Juntas de Santa
Marinha e Sao Pedro da Afurada. Referiu que a decisao da realiza~ao da Auditoria nao teve prop6sitos
persecut6rios, mas fins pedag6gicos, e que aquele trabalho foi executado por uma empresa credivel e
recon h ecida na cio na I e i nternacio na Imente. ------------------------------------------------------------------------------------A DEPUTADA ANABELA CARRic;:O, do PSD, afirmou que a Auditoria nao obedeceu nem respeitou qualquer
contrad it6rio, o que, a verificar-se, teria evitado as inconclusoes e dificuldades de analise registadas no
Relat6rio. Tal facto levou-a a considerar que o documento nada tern de auditoria, limitando-se a urn mero
parecer sobre conformidades e inconformidades com os normativos legais ou deficiencias no normativo de
controlo. E, em jeito de conclusao, disse que as chamadas de aten~ao do Relat6rio nao sao de modo algum
criticas ao ultimo executivo da ex-Junta de Santa Marinha, pelo que, face ao que se insinuava e especulava
ha algum tempo, "a montanha pariu urn rato". -------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, concordou que o Relat6rio nao constitui uma verdadeira auditoria .
De qualquer maneira, disse que no periodo auditado ficou claro que se fizeram compras sem

requisi~ao

e

que se desrespeitou por diversas vezes a Lei dos Compromissos e outros Diplomas legais em vigor.
Lamentou que o periodo temporal analisado naquele documento nao fosse mais lato, porque, se assim
fosse, talvez se tivesse chegado

a conclusao

de que a anterior Camara Municipa l de Gaia teve grandes

- - -·- ----- - - -
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responsabilidades nas dividas registadas na Junta da Afurada e nas inumeras situa~oes irregulares vividas
naquela antiga Junta e na ex-Junta de Santa Marinha. Assim, afirmou, a auditoria nao serve para nada.------- 0 DEPUTADO JOSE CACHEIRA, do PS, concordou com a decisao de se ter procedido a adjudica~ao daquela

auditoria externa as contas das antigas Juntas de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, porque, para
alem de "ficarmos a saber o que se fez e nao se devia ter feito, ajuda-nos a perceber o que podemos ou
nao agora fazer enquanto gestores da coisa publica" . Ja quanto ao envio do Relat6rio para o Tribunal de
Contas, disse nao se querer pronunciar, porque essa decisao ja foi tomada e e da exclusiva
responsabilidade do Executivo da Uniao de Freguesias. --------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Anabela Carri~o, Joaquim Viana e Jose Cacheira,

afirmou que nao concorda que se diga que "a montanha pariu urn rato" para caracterizar o resultado da
Auditoria. E chamou a aten~ao para algumas das suas conclusoes, como, por exemplo, o desdobramento de
faturas, o endividamento ilegal, a falta de requisi~oes internas, etc. etc. ----------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, disse que a empresa que auditou as contas das duas antigas

Juntas de Freguesia de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada real~a falhas perante obriga~oes que sao o
garante da democracia. E, que, a serem provadas em processo e instancias superiores, encontrar-nos-emos
perante factos de profunda gravidade. Seja como for, disse, o exposto e comunicado pelos auditores exige
reflexao sobre os responsaveis, causas e consequencias. Afirmou que as op~oes e atua~oes politicas da CDU
nunca se fundaram em gostos pessoais, antes em 16gicas analiticas, factos e orienta~oes ao servi~o das
popula~oes.

E concluiu dizendo que sao a verdade e a transparencia que motivam este processo de

apuramento das questoes, nao mesquinhas vingan~as pessoais. ---------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, saudou a realiza~ao da Auditoria e disse concordar com o envio

do Relat6rio para o Tribunal de Contas. Afirmou, porem, que o documento em analise nao coloca em causa
a seriedade dos antigos presidentes das Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, mas revela
procedimentos contrarios ao estabelecido nas normas legais em vigor. E concluiu dizendo que os resultados
desses procedimentos geram agora grandes dificuldades de gestao da atual Uniao de Freguesias, sobretudo
devido as dividas acumuladas por uma das Juntas de Freguesia. ---------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, referiu-se aos excelentes resultados liquidos apresentados pela

antiga Junta de Santa Marinha, que transitaram para a atual Uniao de Freguesias. E que tudo o mais nao
pa ssa de me ra e ngen haria fi na nee ira. -------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Jose Carlos Costa, Adelino Araujo e Amilcar
Araujo, voltou a referir a importancia do Relat6rio apresentado pela empresa auditora, que nao s6

esclarece procedimentos e clarifica a situa~ao das contas, como estabelece alguma pedagogia no que

---------------------------------
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respeita a gestao atual da Uniao de Freguesias. E, por isso, elogiou a clareza da interven~ao do Deputado
do PS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, sublinhou que o documento em analise nao e de facto uma

auditoria e lamentou que a empresa que o realizou nao tivesse ouvido os presidentes das antigas Juntas de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. Contestou que se tivesse gasto tanto dinheiro com o Relat6rio e
deseja que seja mesmo verdade que a Camara Municipal garantiu suportar diretamente estes encargos,
como se diz. Mas, para esse efeito, espera que o Executivo da Junta exija do Executivo municipal um
com prom isso forma I.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, nao s6 concordou com a

realiza~ao

do Relat6rio as contas das

antigas Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, que s6 peca por se limitar a pouco mais de oito
meses de gestao, como defendeu que, no final de cada mandata, se realize uma auditoria as contas e
procedimentos administrativos dos executivos da Uniao de Freguesias. E concluiu dizendo que s6 assim
saberemos com rigor como sao usados os dinheiros publicos, sobretudo no ultimo ano dos mandatos,
altura em que existe propensao para maiores desvarios em despesas de comunica~ao, publicidade,
passeios da terceira idade, etc, etc, etc, como releva este Relat6rio que coube agora

a Assembleia analisar.

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Artur Oliveira e Agostinho Viana, voltou a referir a

importancia da auditoria, que clarificou questoes administrativas, apurou resultados econ6micos e
caracterizou a real situa~ao financeira das duas antigas Juntas que agora constituem esta Uniao de
Freguesias, retrato esse que ajuda a perspetivar o futuro com mais certezas e seguran~a . ------------------------

3. 2. APRECIAtAO DA INFORMAtAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA SOBRE A
ATIVIDADE DESENVOLVIDA E A ATUAL SITUAtAO FINANCEIRA
- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta~ao dos documentos a que se reporta este ponto da

ordem de trabalhos, e que se juntam a presente ata como Anexo B -10.07.2014. ---------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que a lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta nao tem

nada de novo, uma vez que se limita a elencar um conjunto de iniciativas que foram tornadas publicas
atraves da pagina do Facebook da Junta. Quis saber se havia novidades sobre as novas competencias, uma
vez que o primeiro protocolo celebrado com a Camara ja expirou . Fez alusao

a nova Lei de Competencias,

inquiriu sobre o apoio concedido ao Sporting Clube Candalense, quis saber por que o Executive nao acudiu
aos Mareantes do Rio Douro na penhora que recaiu sobre esta coletividade e pediu
institui~ao

informa~oes

sobre uma

denominada Associa~ao Amigos de Timor. ----------------------------------------------------------------------

0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS/PP, voltou a referir nesta reuniao da Assembleia a necessidade de
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inserir os brasoes das duas freguesias nos meios de publicidade dos eventos apoiados pela Uniao de
Freguesias e pediu o maior cuidado na informa~ao dos loca is e horarios onde estes acontecem. E deu como
exemplo informa~oes contradit6rias sobre o local da realiza~ao de urn evento que integra o programa das
Festas de Santa Marin ha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, perguntou para que serviram as reunioes do Executive da Junta

com a Camara Municipal eo que Ia foi discutido no que respeita ao reenquadramento escolar 2014-2015 e
ao encerramento das Escolas EB1 em Gaia. Neste contexto, inquiriu sobre a previsao do ano anterior
quanto ao encerramento no final deste ano letivo da Escola de Viterbo Campos. Quis saber o que foi feito
relativamente

a Mo~ao aprovada em Assembleia de Freguesia que recomenda a remo~ao de am ianto das

Escolas EB1 da Uniao de Freguesias durante estas ferias escolares. Quis saber que tipo de programa
consubstancia a iniciativa Farmacias Solidarias e que empresas estao envolvidas. Por ultimo, pediu ao
Presidente da Junta que seja mais claro e especffico nas suas lnforma~oes Escritas futuras. ---------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Jose Costa, Artur Oliveira e Eduardo Viana,

confirmou que o seu Executive contribuiu para a beneficia~ao do telhado da sede do Sporting Clube
Candalense, disse que antecipou o pagamento da comparticipa~ao financeira anual aos Mareantes do Rio
Douro e que a Junta apoiara a Associa~ao Amigos de Timor como apoia todo o movimento associative local,
se esta se radicar no territ6rio da Uniao de Freguesias. Disse que ira apurar o que se passou com as
informa~oes

contradit6rias sobre a localiza~ao de urn evento das Festas de Santa Marinha. E, por ultimo,

enumerou algumas das questoes abordadas na reuniao com a Camara Municipal, destacando entre elas o
projeto de remodela~ao do Jardim do Morro e a iniciativa Farmacias Solidarias, destinada sobretudo a
apoiar sobretudo os mais idosos e as crian~as de familias carenciadas. ------------------------------------------------- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, sugeriu que a lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta

passasse a relatar as
situa~ao

a~oes

desenvolvidas por pelouros. Estranhou nao haver nenhuma referenda

dos armazens de aprestos na Afurada, ao cemiterio, a questoes sobre cultura, ambiente,

a

espa~os

verdes, ordenamento e educa~ao . Criticou o Executive pela pobreza do programa das comemora~oes dos
quarenta anos do 25 de Abril. Quis saber se a Junta integra os corpos sociais da Associa~ao dos Amigos do
Centro de Saude de Barao do Corvo. E, por ultimo, afirmou que gostava de ver os Deputados Municipais
eleitos por Santa Marinha a debaterem assuntos de interesse para o territ6rio desta Uniao de Freguesias. -- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, disse que ja percebeu que a estrategia do Executive da Junta

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

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, disse que tambem teve pena que o programa das comemora~oes
dos quarenta anos do 25 de abril nao fosse mais ambicioso, nas sublinhou a cria~ao da Salado Poder Local
e as homenagens a dois homens do Povo. Por ultimo, deu os parabens a Comissao as Festas da Afurada e
ao Executive da Junta pelas Festas em Honra de Sao Pedro da Afurada, que este ano tiveram urn programa
de exce Ien cia . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Agostinho Viana, Eduardo Matos e Adelino
Araujo, informou que o relat6rio de avalia~ao sabre a situa~ao dos armazens de aprestos da Afurada ja esta
quase concluldo. Recordou algumas iniciativas que constaram do programa de comemora~oes dos
quarenta anos do 25 de Abril, como os Jogos Tradicionais realizados na Afurada de Baixo ou o Torneio de
Futebol que teve Iugar na Urbaniza~ao Urbicoop. Confirmou que a Junta faz parte dos corpos sociais da
Associa~ao

dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo. Justificou a ausencia de referencias a alguns

pelouros na lnforma~ao Escrita por nao haver nada de relevante a assinalar. Elencou algumas das dlvidas
herdadas da antiga Junta da Afurada, que contaminam a saude financeira da Uniao de Freguesias. Por
ultimo, concordou que este ano foi o melhor de sempre das Festas em Honra de Sao Pedro da Afurada. -----

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais nada a tratar, quando era uma hora e trinta e cinco
minutes deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto aprovada
por unanimidade (Anexo C -

V!iv~ ( nA 1:),~;\)Z

27.06.2014), que depois de lida foi

A~"-0\J.h\)A.

2 ~ ·0 4 · 2tJA.. b

, em reuniao realizada a

,

por

e devidamente

a rq u iva da . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

PRESIDENTE DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)
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