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ATA N.2 14
SESSAO ORDINARIA

09/10/2014- 2!!

REUNIAO

- Aos nove dias do mes de outubro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e dez
minutos, reuniu em Sessao Ordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa
Marinha e Sao Pedro da Afurada, no edificio da Junta de Freguesia em Sao Pedro da Afurada, no
Centro Civico Reverendo Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos
Santos, coadjuvado por Augusto Jose

Concei~ao

Soares e Joana Raquel Martins Carvalho,

res pet iva mente 1. 2 e 2. 2 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 Santos da Silva Coelho e Augusto Jose

Concei~ao

Soares; (do PSD) - Joaquim Magalhaes Leite, Anabela de Almeida Carri~o, Eduardo Jose Moreira
Matos, Jose Ferreira da Costa e Alexandre Valente da Silva; (do CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho
Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de

Assun~;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: Alberto Amilcar Araujo, do PSD, apresentou ped ido de
substitui~;ao,

dando assim Iugar a Alexandre Valente da Silva, do PSD; 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 CostaI da cDu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a seguinte falta: a Deputada Rosa Joana da Silva Neto Aires, do PSD, faltou

a reuniao

por motivos justificados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 Lu is Gonzaga Araujo de
Magalhaes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida inicio

a ORDEM DE

TRABALHOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l.INTERVEN(:AO DO PUBLICO

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

come~ou

por conceder o uso da palavra ao unico cidadao inscrito

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

- 0 CIDADAO BRUNO GORGAL SIMOES questionou a razao de terem sido retirados os baloi~os do
Parque lnfantil da Praceta Silva Marques, em Coimbroes, reivindicando a sua imediata
disse nao querer acreditar que esta estranha

situa~ao

tenha algo a ver com a

inten~ao

reposi~ao.

E

de desativar

aquele Parque lnfantil, como ja foi em tempos requerido por urn cidadao . ------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Bruno Gorgal Simoes, afirmou desconhecer a
situa~ao

reportada, recordando no entanto que a gestao e manuten~ao dos parques infantis sao da

competencia da Camara Municipal. E concluiu dizendo que na manha do dia seguinte ira aferir juntos
dos

servi~os

municipais competentes o que se passa, nao deixando a Junta de emitir a sua opiniao

sob re o ass u nto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.LEITURA E VOTA(:AO DA MINUTA DA ATA DA REUNIAO DA ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2014

- Depois de tidas em conta duas altera~oes propostas pelo Deputado Jose Carlos Costa, da CDU, foi
colocada em

vota~ao

a Minuta da Ata da reuniao da Assembleia de Freguesia realizada em treze de

dezembro de dois mile catorze, que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. --------------------------------------

3 . PER(ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
3. 1. EXPE DIE NTE DA ASSEMBLE lA -----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu
se junta

a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que

a presente Ata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A - 09.10.2014

Correspondencia Recebida

Anexo B- 09.10.2014

Correspondencia Expedida

3. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o nQ. 1 do artigo 24Q do Regimento ----------------------------------------

- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS,

come~ou

por afirmar que Junta de Freguesia s6 vive de

festas, festinhas e nada mais do que isso. E, de seguida, questionou o Presidente da Junta sobre o
facto de nao ter convidado as IPSS para o Passeio Sen ior. Contestou a escolha dos guias dos
autocarros do Passeio Senior, que acusou de ter recaido apenas nos amigos. Reclamou contra a falta
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de resposta a um Requerimento por si apresentado ha quase tres meses. Questionou o facto da
Associa~ao

de Creches de Santa Marinha nao ter recebido subsidio de apoio, quando houve dinheiro

para uma equipa de efetivos da PSP disputar uma prova de futsal na Belgica e para uma Columb6fila
da freguesia de Mafamude. Considerou in6cua a resposta dada a um Requerimento sobre o
Polidesportivo da Afurada, onde se limitou a dizer o que e do conhecimento de todos, quando o que
se pretendia e que facultasse uma c6pia do respetivo protocolo. 0 mesmo afirmou relativamente

a

resposta dada a um Requerimento sobre o imenso matagal existente na Quinta dos Castelos infestado
de ratos, onde a Junta se limitou a confirmar tambem o que todos sabemos, que o terreno pertence a
um Fundo lmobiliario. E sublinhou que esperava que a Junta procedesse pelo menos

a desmata~ao

daquele terreno, como fez num espa~o pertencente a um Restaurante da Afurada. Perguntou que
andamento foi dado a uma Proposta de Recomenda~ao sabre a situa~ao em que se encontra a CasaAtelie Soares dos Reis, aprovada em Assembleia de Freguesia, e quis saber par que razao o advogado
da Junta foi autorizado a conduzir o autocarro com crian~as, duvidando que este tenha habilita~ao
para tal. E concluiu dizendo que nesse dia as

crian~as

viajavam de pe, infringindo as normas de

transporte de crian~as. - 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, questionou o Executive sabre os
passos dados no sentido da implementa~ao do Posto dos

en

no edificio da Junta na Afurada.

Perguntou qual a decisao da Camara relativamente a implementa~ao dos dois sentidos de transito no
tro~o

da rua Barao do Corvo entre a rua Jose Mariani e a esta~ao das Devesas, para os transportes

publicos, que come~ou parser provis6ria. Ape lou para uma interven~ao urgente num terreno privado
da rua Gremio da Prosperidade, no Candal, que se encontra completamente infestado de ratos e
outros bichos. Par ultimo, elogiou o trabalho que tern sido realizado pela Junta em prot da popula~ao,
dando como exemplo recente o empenho colocado na a~ao interposta pela Santa Casa da
Misericordia contra a Comissao de Festas da Afurada, a prop6sito da venda das ja tradicionais rifas
das Festas, tendo a Junta interposto recurso e ganho a a~ao, cuja senten~a foi lavrada anteontem pelo
Juiz, e onde se le: " ... Pelo exposto, julgo procedente o recurso e, em consequencia, revogo a decisao
recorrida, absolvendo a arguida Comissao de Festas de Sao Pedro da Afurada ... ". ---------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou por felicitar as Assistentes Sociais que trabalharam
afincadamente na realiza~ao de mais urn Passeio dos ldosos, para lamentar de seguida que a Junta
tivesse prescindido da presen~a de urn medico, que considera a pessoa mais importante neste tipo de
eventos. Lamentou ainda que uma idosa que partiu a anca, e que foi transportada ao hospital, nao
tenha sido acompanhada por nenhum elemento do Executive. Disse nao poder aceitar que digam
que o Passeio da Terceira ldade correu bern, quando houve mais pessoas que cairam par trope~aram
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num estrado mandado colocar pelo Executivo em Iugar que nao devia. Ainda a prop6sito desta
iniciativa, disse lamentar a fraca adesao verificada, porque em anos anteriores, eram necessarios
entre dezoito a vinte e dois autocarros para a freguesia de Santa Marinha e quatro para a freguesia da
Afurada. Em resposta a uma entrevista recentemente concedida pelo Presidente da Junta a um jornal
local, insurgiu-se contra a afirma~ao de que o Executivo em exercfcio criou uma Despensa Social, o
que nao e verdade, uma vez que essa valencia ja existia e foi criada pelos executivos da Junta de
Santa Marinha, a que presidiu. Por ultimo, afirmou ter conhecimento de que o Presidente da Junta
remete sistematicamente para a Camara Municipal os fregueses que reclamam a resolu~ao de alguns
problemas, invocando que nao sao assuntos da sua competencia, como se nao fosse de facto
obriga~ao

da Junta a assun~ao direta ou o acompanhamento de todos os casos reportados pelos

fregueses de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada. ------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, insurgiu-se contra a resposta obtida a um Requerimento
apresentado pelo seu grupo parlamentar, que nao esta de acordo com o solicitado. E recordou que o
que se pretendia era a disponibiliza~ao da c6pia de varios documentos de suporte e satisfa~ao de
uma despesa, tendo o Presidente do Executivo respondido apenas qual a classifica~ao que foi dada a
despesa e qual o local onde esta foi realizada, o que aumenta as suas duvidas, uma vez que a
classifica~ao

(Passeio Convfvio) nao esta conforme os servi~os prestados pela empresa fornecedora

(Restaurante). lnsistiu no pedido das c6pias da ordem de pagamento daquela despesa e da respetiva
fatura e correspondente cheque, em nome de uma maior transparencia dos atos de gestao da
autarquia. E concluiu dizendo que nao quer sentir-se enganado. -------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Agostinho Viana, afirmou nao ser verdade que
as IPPS nao foram convidadas a participar no Passeio Senior, e deu como exemplos o Centro Social da
Serra do Pilar e a Delega~ao de Gaia da Cruz Vermelha Portuguesa, institui~oes que lidam no dia-a-dia
com os idosos das nossas duas freguesias. Ainda relativamente aquele mesmo evento, explicitou o
criterio que presidiu a escolha dos Guias, sublinhando que todos eles estiveram a altura das
responsabilidades. No que concerne a alegada nao atribui~ao de subsfdio a Associa~ao de Creches de
Santa Marinha, garantiu que aquela institui~ao nao s6 teve apoio, como viu aumentado o valor do
subsfdio comparativamente a anos anteriores. No que respeita a dois Requerimentos apresentados
pelo PS, disse que mantem a resposta que foi dada sobre o Polidesportivo da Afurada, assim como a
que foi dada sobre a Quinta dos Castelos. E a prop6sito da condu~ao do autocarro da Junta por parte
do advogado da autarquia, disse que se tratou de um favor daquele aven~ado, que se prontificou a
pegar no veiculo ao saber que o motorista nao estava disponfvel para honrar urn compromisso
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assumido com uma institui~ao da freguesia de Santa Marinha. --------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, afirmou que decorrem
conversa~oes

com os

en para que

seja instalado um posto de correio no edificio da freguesia na

Afurada. Relativamente a recente implementac;:ao de dois sentidos de transito na rua Barao do Corvo,
disse ter-se tratado de uma medida de carater experimental e nao haver ainda qualquer decisao
definitiva. No que respeita ao terreno da rua Gremio da Prosperidade que necessita de desmatac;:ao,
declarou que aguarda autorizac;:ao legal para o fazer, uma vez que se trata de uma propriedade
privada . Sobre o desfecho da a~ao intentada pela Santa Casa da Misericordia contra a Comissao de
Festas da Afurada, aproveitou o ensejo para agradecer publicamente ao assessor jurfdico da Junta a
sua prestac;:ao neste processo que se arrastava ha quatro anos e que culminou com a absolvic;:ao da
Comissao responsavel pelas Festas de Sao Pedro da Afurada. ------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, afirmou que este ainda nao se
consciencializou de que ja nao e o Presidente da Junta de Freguesia e lamentou que venha aqui
referir um incidente que qualquer pessoa na sua vida particular pode, infelizmente, ser alvo. E
informou que nao foi apenas uma senhora que se magoou no Passeio Senior, tendo havido uma outra
senhora que sofreu um acidente ainda antes de entrar para o autocarro, e ambas foram devidamente
socorridas e acompanhadas tambem durante a fase da recuperac;:ao. E, depois de recordar que o
anterior executivo da antiga Junta de Santa Marinha aumentou o valor pago pelos fregueses que
quisessem participar no Passeio, negou que alguma vez qualquer cidadao tivesse sido remetido para
a Camara Municipal para tratar de assunto de seu interesse, sem que a Junta nao reportasse desde
logo o assunto para os orgaos competentes e nao procedesse a urn acompanhamento proximo e
atento a sua evoluc;:ao. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, lamentou que este coloque em
causa a transpan?ncia dos atos de gestao da autarquia e reiterou que a resposta dada ao
Requerimento invocado

e bern clara, bastando que se queira ler o que Ia esta escrito. E, a proposito

da falta de transparencia em atos de gestao, recomendou uma leitura atenta a auditoria feita as
contas das antigas Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, onde se refere procedimentos
po uco cia ros e i rregu Ia res. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, afirmou que entre a rua Esplrito Santo e a Avenida dos
Descobrimentos respira-se um odor nauseabundo quase insuportavel, principalmente durante os dias
de calor, tendo sido contactado por algumas das pessoas que residem naquela zona e lhe chamaram
a atenc;:ao para aquele problema, as quais aconselhou que fossem a Junta co locar, mas obteve como
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resposta que ja o tinham feito e que foram remetidos para a Camara. E o pior- disse - e que na
Camara terao dito que nao tern pessoal nem dinheiro, pelo nada podiam fazer. De seguida, pediu ao
Presidente da Junta que quando falar das dividas herdadas seja mais claro, porque dos trezentos e
cinquenta mil euros de dividas que diz ter herdado nada tern a ver com a antiga Junta de Santa
Marinha, que, pelo contrario, deixou urn saldo positive. Por ultimo, disse estar a espera que lhe seja
apresentado uma prova documental, que lhe tera sido prometida, de que a Camara Municipal
assumira os custos da auditoria as contas das antigas Juntas de Santa Marinha e de Sao Pedro da
Afu rada . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou por chamar a aten~ao para urn epis6dio de
urgencia medica em que uma ambulancia do INEM nao conseguiu chegar a porta do doente, tendo
este que ser levado em maca num percurso de cinquenta metros. Este incidente ocorreu no Bairro
dos Pescadores, na Afurada, no local onde houve recentemente uma derrocada, reclamando com
urgencia urn plano de reordenamento para aquela area. E, a concluir, colocou a considera~ao do
Plena rio as seg u intes Mo~oes : ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------GRUPO PARLAMENTAR DO BE

...1

~Anexo

09.10.2014 -

C -

MO~O

l
APROVADA POR UN-ANIMIDADE ~

1: RECOMENDA(;AO DE UMA

I INTERVEN(;AO DE EMERGENCIA NO QUADRO DA GARANTIA DE CELERE

i EXECU(;AO DE UM PLANO DE REORDENAMENTO URBANO DO TERRIT6RIO.
I

Anexo

D

-

09.10.2014 -

MO~AO

2:

-

'I

RECOMENDA(;AO

I

DE JAPROVADAPOR UNANIMIDADE

CONCRETIZA(;AO DE UM PLANO DE REQUALIFICA(;AO DOS APRESTOS E DO

II

PORTO DE PESCA DE SAO PEDRO DA AFURADA.

I

Anexo

E -

-

09.10.2014 -

DESENVOLVIMENTO

I CONSTRU(;AO

DE

MO~AO

3:

RECOMENDA(;AO

DOS

ESTUDOS

E

PROJETOS

UMA

UNIDADE

FUNERARIA

NECESSARIOS
PARA

DO

~PORUNANIMIDADE

/

I

A

INUMA(;AO

I
I

Jl

I

I CREMAT6RIA, CONTEMPLANDO TODAS AS SENSIBILIDADES RELIGIOSAS.
- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU,

come~ou por abordar o caso da derrocada ocorrida na

rua Senhor dos Aflitos, no Bairro dos Pescadores, na Afurada, dizendo que o caso relatado pelo
Deputado do Bloco de Esquerda nao e novo. E recordou urn caso identico, ocorrido ha muitos meses,
com uma senhora que tinha de ser levada para tratamentos hospitalares e a ambulancia dos
bombeiros nao conseguiu aceder a porta de sua casa. Face a estes acontecimentos, pediu a resolu~ao
urgente do problema. De seguida, debru~ou-se sobre a implementa~ao dos dois sentidos de transite
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num

tro~o

da rua Barao do Corvo, com a qual dlscorda, e recordou uma Proposta de

Recomenda~ao

aprovada em Assembleia que sugeria essa medida mas para o troc;:o oposto, de maneira a que essa
zona tivesse mais movimento em beneficia da popula~ao e comerciantes. E rematou dizendo que e
urgente que a Camara Municipal de uma explica~ao sobre o assunto. A terminar, debru~ou-se sabre a
questao das dividas que transitaram dos anos anteriores para afirmar que essas dfvidas nao sao agora
da Junta de Santa Marinha ou da Afurada, mas sim da Uniao de Freguesias. E prosseguiu dizendo que
a sua for~a politica esta

a vontade sobre o assunto porque sempre se opos a agrega~ao de freguesias,

assim como o Bloco de Esquerda, nao percebendo agora que os outros partidos

fa~am

a

distin~ao

entre as duas freguesias, uma vez que concordaram com a agrega~ao. E concluiu reforc;:ando que nao
faz qualquer sentido dizer que a divida e da Afurada e que Santa Marinha nao tern dividas nenhumas,
uma vez que agora somas a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, a
quem compete resolver os problemas herdados. --------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, recordou que, num passado recente, foi apresentada e
votada favoravelmente uma Proposta de Recomenda~ao relacionada com os servi~os e as
infraestruturas de transporte ferroviario na Uniao de Freguesias. Nesse ambito, constatou que houve
ja obras de vulto em Coimbroes que, de alguma forma, aliviam as dificuldades que Ia se sentiam, mas
sublinhou que ainda nao se obteve
rela~ao

dos

informa~ao

do Executivo acerca das diligencias desenvolvidas em

a esta~ao General Torres e aos graves problemas que ela sempre apresentou. Sabre a questao

en,

fez questao de recordar que, para alem de a Afurada necessitar de urn servi~o digno de

correios, tambem Santa Marinha precisa de recuperar, na zona da Beira-Rio, urn posto de correios
que perdeu ha ja alguns anos e que faz falta

a popula~ao e aos turistas. A concluir, disse esperar que

o Executivo nao fa~a o mesmo que os anteriores executivos de Santa Marinha e da Afurada, que
empurravam regularmente as questoes das respetivas freguesias para a Camara, alegando nao terem
competencia para se ocuparem dos assuntos que lhes eram colocados nas assembleias, defendendo
que a atua~ao deve ser outra. E nessa conformidade disse que gostava de saber sea Junta foi ouvida
no processo que deu consequencia

a implementa~ao do processo Gaia Aprende Mais. --------------------

4. PERiODO DA ORDEM DO DIA
4.1

DISCUSSAO E VOTAtAO DA PROPOSTA DE NOVO REGULAMENTO E
TABELA GERAL DE TAXAS, LICENtAS E PREtOS DA JUNTA DE
FREGUESIA

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresentac;:ao da Proposta de Novo Regulamento e Tabela
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Geral de Taxas, Licen~;as e Pre~;os da Junta de Freguesia, que se junta a esta Ata como Anexo F 09.10.2014, sublinhando a importancia deste documento, que podera nao ser eventualmente o
documento que desejava, mas que e, comparativamente ao ultimo, urn regulamento mais perfeito,
onde se constata o esfor~o da Uniao de Freguesias, nao s6 na uniformiza~;ao de processos nas duas
freguesias, mas tambem na desonera~ao de alguns encargos para as suas popula~;oes. De seguida,
pediu autoriza~;ao para que seja o Tesoureiro da Junta e seu Substituto Legal, Jose Correia da Silva, a
dar resposta a todas as questoes que sejam colocadas pela Assembleia sobre a proposta em
a preci a~a o . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD,

come~ou

por dizer que os deputados que compoem a

Assembleia de Freguesia foram eleitos pelos cidadaos e que lhes compete zelar pelo interesse destes,
principalmente dos que sao os mais necessitados. E de seguida afirmou que o Executivo volta a
apresentar uma tabela de taxas que favorece os ricos em detrimento dos mais pobres. Enumerou
depois alguns exemplos e acusou de seguida o Executivo de colocar a venda campas sem acautelar a
disponibilidade de sepulturas para a eventualidade de acontecer qualquer fatalidade. Manifestou-se
tambem contra a nova taxa da agua e contestou ainda a implementa~;ao de uma nova taxa de
exuma~;oes

cansa~;o

para corpos que ainda nao estao consumidos, uma vez que essa circunstancia se deve ao

das terras do cemiterio. E ressalvou que nao esta contra a cria~;ao de novas taxas, mas

apenas desde que a fatura nao recaia sobre os mais pobres. -------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, antes de se

debru~;ar

sobre o documento em

aprecia~ao,

considerou extraordinario que o Deputado Joaquim Leite tenha feito urn discurso a favor dos pobres,
alegando que ele sempre pactuou como governo que ha tres anos tem vindo a empobrecer cada vez
mais os pobres. E acrescentou que e extraordinario que quem tern agora tanta preocupa~;ao com os
mais desfavorecidos, quando era Presidente de Junta tivesse deixado transitar para o atual Executivo
o Fundo de Emergencia Social que adveio da extin~;ao dos Governos Civis porque a assistente social
estava de ferias. De seguida, centrou-se nos valores das taxas, come~;ando por abordar a emissao de
atestados, defendendo que deviam ficar isentos de pagamento os cidadaos que estejam igualmente
isentos de taxas moderadoras, informa~ao que se adquire atraves de uma simples consulta eletr6nica,
em vez de se ter em conta o IRS, que diz respeito ao ano anterior e nao reflete a situa~;ao econ6mica
dos cidadaos no momento em que requerem os atestados. Pediu

explica~;oes

sobre o valor e prazo de

vigencia da Taxa da Agua e, por ultimo, focou-se no valor das rendas dos armazens dos aprestos,
afirmando que o aumento implica a renegocia~;ao dos contratos existentes, pelo que perguntou se ja
foi obtida a concordancia dos arrendatarios. E terminou chamando a aten~;ao para as circunstancias
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em que vivem alguns pescadores, sobretudo os que tern apenas como rendimento o produto da
pesca, para os quais estes aumentos podem ser muito penalizadores ------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD,

come~ou

a sua

interven~ao

glosando a pa lavra

"extraordinario" utilizada pelo Deputado Joaquim Viana, afirmando que sera tambem extraordinario
que este membro da assembleia venha a votar favoravelmente o documento em aprecia~ao .
Continuou dizendo que e tambem extraordinario que o Executivo tenha demorado cinco meses a
submeter de novo

a assembleia urn documento que considera

muito importante para a gestao da

Junta. E considerou extraordinario que, cinco meses ap6s o chumbo do primeiro documento, este
agora tenha apenas tres
altera~oes

altera~oes.

E mais extraordinario ainda considerou que aquelas tres

tenham sido suficientes para mudar o sentido de voto do Vogal Lufs Gonzaga, que integra

o Executive em representa~ao da CDU. Afirmou depois que mantem a mesma opiniao sobre a tabela
de taxas e pre~os. E, a terminar, disse que, para alem do mais, os aumentos das rendas dos armazens
dos aprestos sao de legalidade duvidosa, porque existem contratos e estes nao podem ser alterados

a

sem a concord ncia de am bas as partes. -------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, recordou que existe urn Regulamento do Cemiterio em vigor,
aprovado em nove de dezembro do ano de dois mile nove, que preve apenas concessao de jazigos e
sepulturas, pelo que se o Executivo quer concessionar outros terrenos, deve apresentar primeiro uma
proposta de retifica~ao daquele Regulamento. E afirmou : "Vejam bern o que estao a fazer, porque o
Regulamento ja foi violado, ao decidirem autorizar a realizac;:ao de funerais ao domingo". A terminar,
disse ainda que a tabela de taxas e pre~os em apreciac;:ao vai tambem violar o Regulamento do
Autocarro, que nao contempla servi~os daquele vefculo aos fins-de-semana. --------------------------------- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite e Jose Costa, afirmou que a
ideia de que se esta a beneficiar os ricos em detrimento dos pobres, nao passa de pura demagogia.
Como acusou de demagogia dizer-se que se houver alguma catastrofe nao havera campas para
sepultar as vftimas no nosso cemiterio. Afirmou que isso e falso e passou a esclarecer que neste
momento o cemiterio dispoe de cento e dezoito campas livres, grac;:as a urn trabalho arduo que ainda
ninguem tinha tido a coragem de fazer. E assegurou que apesar dos inumeros levantamentos feitos,
ainda existem duzentos e oitenta e quatro por fazer. E esclareceu que alguns deles estao por fazer
desde os anos dois mil e dois, tres, quatro e cinco, adiantando que mesmo que os corpos ainda nao
estejam decompostos, em virtude da dificuldade dos terrenos, e preciso avaliar a situac;:ao de dois em
dois anos. E que isso s6 agora e que esta a ser feito. Sobre os aumentos das taxas e prec;:os propostos,
afirmou que eles sao mfnimos e sao perfeitamente justificados com a dificil situac;:ao financeira da
09 de Outubro de 2014
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Junta, que viu ser reduzida a verba do Fundo de Financiamento de Freguesias e dos duodecimos da
Camara Municipal, a que acresce uma heran~a pesadfssima de dfvidas, razao tambem pela qual se vai
fazer urn esfor~o de uma maior concessao de sepulturas e jazigos. E, a concluir, disse que nunca
esperou que alguem se manifestasse contra a realiza~ao de funerais aos domingos ou contra o
alargamento da cedencia do autocarro aos fins-de-semana, uma vez que se trata, em ambos os casas,
de uma melhoria do servi~o prestado a comunidade, a que todos serao sensfveis. E rematou: "Por
isso, pensamos primeiro nas taxas, e s6 depois vamos aos regulamentos, do cemiterio, do
a utoca rro ..."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Viana e Eduardo Matos, come~ou

por dizer que a taxa da agua no Cemiterio sera desonerada de cinquenta por cento em dais mil e
quinze, a que se seguira uma desonera~ao de igual percentagem em dais mil e seis, chegando-se a
dais mil e dezassete sem taxa de agua. De seguida, informou que o aumento das rendas dos
armazens dos aprestos mereceu o parecer favoravel dos consultores jurfdico e contabilfstico da Junta,
que atestam estar conformes a Lei em vigor. A concluir disse que os atestados sao todos gratuitos,
desde que os requerentes fa~am a prova de insuficiencia econ6mica, concordando com ideia de se
comprovar essa situa~ao atraves de consulta eletr6nica ao portal da Seguran~a Social, adiantando,
contudo, que o regime de isen~ao do pagamento de Taxa Moderadora tambem e muito volatil,
mud ando com basta nte frequencia . -------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, iniciou a sua interven~ao dizendo que, para si, a questao

do aumento das taxas e urn imperativo de consciencia, ja que defendeu a sua desonera~ao durante a
campanha eleitoral e esse compromisso e para si inabalavel. E deixou clara que se nao ha condi~oes
para as desonerar, devia ficar tudo como estava ate melhor oportunidade. De seguida, disse que, para
si, relativamente a taxa da agua no cemiterio, nao ha pobres nem ricos, uma vez que aquela taxa
devia ser abolida . Ainda no que respeita ao cemiterio, chamou a aten~ao para o pre~o da utiliza~ao
da Capela Mortuaria, o que considera urn absurdo se os corpos tiverem Ia mais do que vinte e quatro
horas. Quanta as rendas dos armazens dos aprestos, disse nao perceber a legalidade dos aumentos
sem a correspondente renegocia~ao de contratos. A este prop6sito perguntou se relat6rio sabre os
aprestos ja foi conclufdo e se o consultor jurfdico da Junta ja deu o seu parecer pela eventual
utiliza<;ao indevida de alguns armazens par restaurantes, estofadores. lsto porque, se estas situa~oes
se comprovarem, a Junta vai valida-las com a renegocia~ao dos contratos par via dos aumentos. A
concluir, afirmou que ha coisas indefensaveis e que a proposta em analise e uma delas; par isso ira
vota r contra e de acordo com a sua consciencia. ---------------------------------------------------------------------09 de Outubro de 2014
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- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, afirmou nao perceber como alguem pode dizer que o
documento em aprec;:o favorece os ricos, quando comparado com o Regulamento de Taxas, Prec;:os e
Servic;:os em vigor. E recordou que o levantamento de corpos em jazigos terreos custa cem euros e
agora baixara para setenta e cinco e que a taxa da agua tem uma reduc;:ao de cinquenta por cento.
Ap6s estes dois exemplos de reduc;:ao do valor de taxas, chamou a atenc;:ao para um enorme leque de
possibilidades de isenc;:ao de pagamento da emissao de atestados e outros prec;:os e servic;:os. Por
ultimo, saudou o Executivo por permitir a realizac;:ao de funerais aos domingos, apesar de o
Regulamento do Cemiterio em vigor o nao prever, porque assim desonera os familiares do
pagamento de mais um dia de utilizac;:ao da capela mortuaria e do peso sentimental que representa
aguardar mais um dia pelo funeral se este nao se puder realizar no sabado. ---------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CACHEIRA, do PS, comec;:ou por afirmar que os afuradenses podem finalmente
falar sobre o cemiterio, o que nao aconteceu durante os ultimos sessenta anos, sendo-lhes
simplesmente impostas as taxas e os prec;:os de outros servic;:os ali prestados, sem que fossem
ouvidos. Concordou depois que os afuradenses sofrem alguns aumentos sensfveis nalgumas taxas,
mas reconheceu que era indispensavel uniformizar praticas, taxas, servic;:os e prec;:os nas duas
freguesias. E, a terminar, recordou que as rendas dos armazens dos aprestos ja nao sao atualizadas ha
m u ito te m po . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, pediu a palavra para chamar a atenc;:ao para o estado de
conservac;:ao lamentavel em que encontram os armazens dos aprestos, que tem sido utilizados para
ganhar eleic;:oes, sendo por isso que as suas rendas nunca foram objeto de acertos nos ultimos seis
anos. E concluiu dizendo que espera que os aumentos das rendas agora propostos, que considera
exagerados, sirvam para dar maior dignidade aos armazens, dotando-os de melhores condic;:oes ate
do po nto de vista pa isagfstico. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu a palavra para perguntar ao Deputado Francisco
Crista se conhece os contratos de arrendamento dos armazens de aprestos em vigor, aconselhando-o
a fazer uma conta rapida com a qual verificara que, se considerarmos as atualizac;:oes
correspondentes aos valores da inflac;:ao dos ultimos anos, nunca atingirfamos os aumentos agora
propostos. E, a concluir, afirmou que e a primeira vez que ouve um comunista, um verdadeiro
comunista dos sete custados, a defender aumentos que penalizam os trabalhadores, neste caso os
pescadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, agradeceu o elogio que o deputado Eduardo Matos lhe
fez, ao chamar-lhe um verdadeiro comunista, dizendo-lhe que o s comunistas nao estao a aprovar os
09 de Outubro de 2014
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aumentos das rendas. E acrescentou que nesta problem<Wca, os nlveis de manuten~ao dos armazens
dos aprestos tambem tern de ser tidos em conta, assim como a melhoria das condi~oes de vida dos
pescadores, uma luta pela qual sempre se bateu e se batera. E concluiu dizendo: "Eu sou urn
comunista, urn verdadeiro comunista. Nao sou um salta-pocinhas. Nunca me servi da poHtica. A
poHtica nunca me deu trabalho e eu sempre trabalhei para a poHtica, para o Partido Comunista
Portugues, e ao servi~o do povo trabalhador." ------------------------------------------------------------------------- 0

TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Agostinho Viana, afirmou que a

responsabilidade do Executive e desonerar as taxas, mas que s6 e posslvel faze-lo ao Iongo do
mandato. Repetiu que ninguem contava que fosse reduzida a verba do Fundo de Financiamento de
Freguesias e dos chamados duodecimos da Camara Municipal, a que acresce uma heran~a
pesadlssima de dfvidas no valor de trezentos e cinquenta mil euros. E garantiu que as taxas serao
desoneradas aos pouco, como acontece agora com a taxa da agua, que sera abolida ate ao final deste
mandato da Junta. Quanto aos armazens dos aprestos, disse que a grande preocupa~ao e conferirlhes mais dignidade e questionou-se sobre o seu atual estado geral de
da taxa de

utiliza~ao

conserva~ao.

Sobre o aumento

da capela mortuaria do Cemiterio contrapos com a decisao do Executive,

aprovada por unanimidade, de permitir a realiza~ao de funerais aos domingos, o que desonera o
sofrimento dos familia res de quem morre, situa~ao que nao tern pre~o. --------------------------------------- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, salientou que os armazens

dos aprestos estao realmente em muito estado e precisam de grandes melhoramentos. E assegurou
que o Executive ira faze-lo, ao contrario do quase nada do que foi feito ate agora. E afirmou: " Nos
primeiros anos ap6s a constru~ao dos armazens nao havia nenhuma repara~ao para fazer e foi s6
arrecadar as rendas. Mas com o tempo aquilo foi-se degradando sem que resolvesse a situa~ao. E
agora chegou a altura de pensar seriamente no assunto e dar resposta ao problema". E isso sera feito
- ga rant i u. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para dizer que ficou com uma duvida que

gostaria de ver esclarecida sobre a

utiliza~ao

dos armazens dos aprestos por restaurantes e

estofadores, conforme foi referido pelo deputado Agostinho Viana. E perguntou : "Afinal, os armazens
para arrumos de aprestos sao para pescadores ou para restaurantes?" ----------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, voltou a defender que o documento em apre~o viola

regulamentos em vigor e afirmou que a

redu~ao

da taxa da agua e uma falacia, uma vez que

atualmente s6 a pagam os detentores de sepulturas de campa e agora propoe-se que paguem todos.
Depois, a prop6sito das redu~oes das transferencias dos Estado e da Camara, chamou a aten~ao para
09 de Outubro de 2014
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uma receita de que os anteriores executives nao beneficiavam: a percentagem do IMI destinada as
Juntas de Freguesia, que, "segundo consta, representa cinquenta mil euros !" E a terminar, depois de
pedir que o Executivo seja honesto e nao diga s6 o que lhe convem, informou o deputado Jose
Cacheira que os afuradenses sempre puderam pronunciar-se sobre as taxas do Cemiterio: " Nunca se
puderam pronunciar sobre o assunto na Assembleia de Freguesia da Afurada, mas podiam faze-lo na
Assembleia de Freguesia de Santa Ma rinha" - disse. ----------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, apresentou uma Declara~ao Polftica, que se junta a esta
Ata como Anexo G - 09.10.2014. ------------------------------------------------------------------------------------ 0
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou de seguida a vota~ao a Proposta do Regulamento e Tabela de
Taxas e Pre~os da Junta de Freguesia, que foi aprovada por maioria, com a seguinte vota~ao: ------

VOTOS FAVORAVEIS: PS- 6 (seis); CDU- 2 {dois); BE- 1 (urn) = 9 ----------------------------------------------VOTOS CONTRA: PSD- 5 (cinco); CDS- 2 (dois); PS -1 (urn)= 8 ------------------------------------------------ABSTEN(:QES: PS- 1 (uma) = 1 -----------------------------------------------------------------------------------------A DEPUTADA ANABELA CARRI(:O, do PSD, apresentou uma Declara~ao de Voto dos Grupos
Parlamentares do PSD e do CDS/PP, que se junta a esta Ata como Anexo H- 09.10.2014. ---------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD pediu a palavra reafirmar a sua

contra a Proposta do Regulamento e Tabela de Taxas e

Pre~os

convic~ao

no seu voto

da Junta de Freguesia, afirmando de

seguida: "Com a mesma frontalidade com que o deputado Francisco Crista me disse, ou insinuou, que
eu me servi da politica para ter urn trabalho, quero dizer-lhe, como afuradense que e, e comunista
dos sete costados, que nao esperava que se vendesse por tao pouco". -----------------------------------------

- REGISTO DE OCORRENCIA: ap6s esta interven~ao, gerou-se uma alterca~ao que envolveu o
Deputado Eduardo Matos e o Vogal do Executivo Luis Gonzaga. Ap6s serenados os animas, o
Preside nte da Assem bleia retorno u os tra ba Ihos. ---------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para uma Declara~ao de Voto onde reafirmou
que o documento agora aprovado viola o Regulamento do Cemiterio, de nove de dezembro de dois
m iI e nove. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, pediu a palavra para uma
afirmou que aprovou a Proposta do Regulamento e Tabela de Taxas e

Declara~ao

Pre~os

de Voto, onde

da Junta de Freguesia,
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com a maxima honestidade, embora divirja de alguns pontos, designadamente do aumento das
rendas dos armazens dos aprestos. E, como direito de resposta, fez saber que nao levou a malo que
deputado Eduardo Matos lhe disse, porque "ele sempre fez e disse tudo o que quis nas assembleias
de freguesia, onde teve sempre maioria absoluta . E, par isso, ficou muito magoado par eu ter dito ele

E

apareceu aqui nesta Junta e arranjou um trabalho. Percebo que esteja magoado comigo. Enfim!

u m a q uestao de co nscie ncia ." ----------------------------------------------------------------------------------------------

- REGISTO DE OCORRENCIA: ap6s esta interven<;ao, gerou-se uma alterca<;ao que envolveu os
Deputados Francisco Crista e Eduardo Matos. Ap6s serenades os animas, o Presidente da Assembleia
reto mou os tra ba Ihas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, atendendo ao adiantado da hora, colocou a considera<;ao do
plena rio o prolongamento da reuniao, com o qual todos os deputados concordaram. ----------------------

4.2

APRECIA~AO DE INFORMA~AO ESCRITA DO PRESIDENTE DO EXECUTIVO
DA JUNTA DE FREGUESIA DAUNIAO DAS FREGUESIAS DE
SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA prescindiu de fazer a apresenta<;ao do documento, que se junta a esta Ata
como Anexo I -

09.10.2014, colocando-se a disposi<;ao do plenario prestar a todos os

esclarecimentos julgados necessaries para sua melhor aprecia<;ao. ---------------------------------------------- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, considerou que a lnforma<;ao do Presidente nao passa de
uma especie de suplemento da pagina do Facebook da Junta, mas sem imagens, porque s6 tala de
festas e mais festas. Disse que, a julgar pelo esta expresso na lnforma<;ao do Presidente, os voga is do
Executive nada fizeram, embora reconhe<;a o trabalho feito pelo menos par dais outros membros,
nomeadamente o Tesoureiro. E questionou o Presidente da Junta, que exerce o cargo a tempo inteiro,
se nao estaria disponfvel para ficar a meio tempo, deixando assim meio tempo disponfvel para outro
membra, porque aquila que tem feito podia muito ser realizado com metade do tempo, uma vez que
e quase nada. Afirmou depois que, assim, talvez viesse na lnforma<;ao Escrita mais algum trabalho
realizado . E concluiu questionando se os todos os membros do Executive concordam com a
lnforma<;ao do Presidente, que ignora completamente o trabalho eventualmente realizado nos
pe Ia u ro s de legados nos Voga is.--------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, afirmou que o Executive e uma farsa, nao existe,

e

composto par sete elementos que andam as cabe<;adas uns com os outros e que deixam colegas
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sozinhos, desamparados, dando como exemplo a forma solitaria como o Tesoureiro se ocupou do
Festival da Sardinha Assada. A prop6sito desta iniciativa recordou que o Executive afirmou que a
edi~ao

deste ano seria diferente e muito melhor, mas que afinal, depois de muitos recuos, foi

realizado como mesmo colaborador dos ultimos tres anos, durante menos tempo e com muito pouca
divulga~ao.

E afirmou que foi com muita vergonha que viu o Tesoureiro sozinho a carregar cadeiras e

material de som para a carrinha da Junta sem qualquer ajuda dos seus colegas do Executivo. E ainda
sobre esta iniciativa perguntou qual foi a receita final e se as contas ja tinham sido fechadas. Falou
depois sobre as Festas em Honra de Sao Pedro da Afurada, dizendo que estas representaram um
saldo negativo de doze mil euros, por razoes que se prendem com diversas

altera~oes

seu programa, esperando que o Executive esteja do lado da Comissao de Festas na

registadas no

resolu~ao

deste

problema no qual o Presidente da Junta tambem tera responsabilidades. Por ultimo, reconhecendo o
adiantado da hora, disse que terminava a sua

interven~ao

com uma chamada de

aten~ao

em nome

da transparencia, perguntando por que razao a lnforma~ao Escrita do Presidente nao era
acompanhada de uma rela~ao das dfvidas da Junta

a data. ---------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para questionar o Presidente da Junta
sobre a situa~ao financeira da autarquia, alegando que de acordo com a sua leitura, e mantendo-se o
ritmo de despesas e receitas ate ao momento, o saldo no final do ano sera muito preocupante. -------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, atendendo ao adiantado da hora, disse ficar-se por algumas
observa~oes, come~ando

por sublinhar a importancia da lnforma~ao Escrita do Presidente, por

permitir conhecer a atividade da Junta ao Iongo de cada trimestre. E afirmou que, a lnforma~ao em
apre~o,

refere

a~oes

sociais, atos de

representa~ao

institucional, acompanhamento de atividades das

coletividades, coisas que considera importantes, mas que fica espantado por nao se reportar ali mais
nada sobre as profundas preocupa~oes das duas freguesias, especificando que ficou sem saber se o
Presidente foi nos ultimos tres meses

a Escarpa da Afurada ou ao Bairro do Cavaco e se recebeu

muitos ou poucos desempregados. E rematou: "A lnforma ~ao do Presidente devia ser mais precisa,
m ais exa u stiva e rigorosa ". -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, sobre a interven~ao do Deputado Agostinho Viana, disse que este se
limitou a tecer considera~oes, pelo que nada tern a dizer, a nao ser somente que discorda de todas

e Ias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, come~ou por dizer que na
politica nao vale tudo e que nao pode permitir que alguem desvalorize, desacredite e desprestigie o
Executive, rematando que farsa foi aquilo que o anterior presidente da Junta de Freguesia de Sao
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Pedro da Afurada representou ao Iongo de tres mandatos, deixando uma divida colossal e inumeros
problemas que agora estao a ser resolvidos. De seguida afirmou que a receita do Festival da Sardinha
Assada foi de cinco mil euros e que era sua inten~ao realiza-lo noutros moldes, mas que tal nao fo i
consensual na conversa que teve com os agentes econ6micos da Afurada, espe rando contudo que
nas pr6ximas edi~oes o certame seja uma coorganiza~ao da Junta com os restaurantes daquela
freguesia. E, sobre este assunto, afirmou ainda que nao e verdade que o Tesoureiro da Junta tivesse
estado sozinho e que ele proprio, apesar de se encontrar em gozo de ferias, esteve presente por duas
vezes. Relativamente as Festas de Sao Pedro, afirmou que o atual Executive fez uma coisa que os
anteriores executives da Junta da Afurada nunca conseguiram : inscrever uma verba no

or~amento

para aquelas festividades. E deu nota de que tern cooperado desde a primeira com a respetiva
Comissao de Festas, como se atesta, por exemplo, com o desempenho da Junta na absolvi~ao da
Com issao no processo que lhe foi interposto pela Santa Casa da Misericordia. E, a terminar, recordou
que o atual Executive ja resolveu quatro penhoras, duas delas respeitantes as Festas de Sao Pedro,
resu ltantes de dfvidas contrafdas pela antiga Junta da Afurada, cujos acordos ira cumprir
esc ru puIo sa mente . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que o quadro que
acompanha a lnforma~ao Escrita do Presidente demonstra a situa~ao financeira da Junta de Freguesia
a data do seu envio para a Mesa da Assembleia de Freguesia, conforme imposi~ao legal, e que esta
absolutamente convicto de que no f inal do ano as contas estarao equilibradas. ------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, afirmou que a lnforma~ao
Escrita representa o desempenho de todo Executive durante o trimestre em analise, embora
reconhe~a

algumas omissoes. E, como justifica~ao para urn elevado numero de festas, recordou que

as nossas duas freguesias neste perfodo organizam algumas das suas mais importantes festas
populares, dando como exemplo as festividades da Afurada ja referenciadas e as de Nossa Senhora do
Pilar, do Senhor da Vera Cruz, do Senhor dos Aflitos, de Santa Barbara e de Santa Marinha. E, depois
de reafirmar que o Executive preza a historia, o patrimonio e as tradi~oes das gentes de Santa
Marinha e de Sao Pedro da Afurada, afirmou que ate a data nenhum desempregado recorreu a Junta.
E sobre a vertente social da atividade da Junta, sublinhou a importancia do trabalho em rede que est a
a ser feito com a Comissao Social de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, PS, come~ou por dizer que a lnforma~ao Escrita do Presidente
reflete que o Executive realizou vinte e duas a~oes no espa~o de tres meses e que, a est e ritmo, tudo
leva a crer que o f ut uro promete. E quest ionou: "Sera uma farsa o Encontro lnternacional de
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Folclore? Sera uma farsa o Festival de Folclore? Sera uma farsa a homenagem prestada as campeas de
basquetebol sub-14? Sera uma farsa fazer mais com menos dinheiro? Sera uma farsa a reabilita~ao do
Centro de Acolhimento da Serra do Pilar? Sera tudo isto uma farsa? Parece-me que nao!". E concluiu:
"Enumerei apenas algumas realiza(;oes para nao vos fustigar com tanta obra. Resta-me agora
agradecer ao Executivo pelo excelente trabalho realizado, apesar de tantas contrariedades e de tanta
in co m preen sa 0 ". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 JOSE CACHEIRA, do PS, come(;ou por concordar com a necessidade da jun(;ao de uma rela(;ao das
dividas a fornecedores a lnforma(;ao Escrita do Presidente, para que se saiba que dividas foram
contraidas pelo atual Executivo e o que falta pagar das dividas herdadas. Considerou depois que o
Festival da Sardinha Assada nao correu nada mal, admitindo que isso se deve em grande parte ao
envolvimento pessoal do Tesoureiro da Junta. E, a terminar, disse que as criticas ao Presidente sao
normais, porque mesmo que ele fizesse muito mais do que fez, estivesse mais presente do esteve,
seria sem pre criticado pe Ia oposi(;ao. ------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DA SILVA, do PSD, depois de fazer uma breve aprecia(;ao da
lnforma(;ao Escrita do Presidente, que considerou ser reveladora do pouco que se fez e do muito que
ha por fazer, disse que foi urn dos primeiros fregueses a inscrever-se como candidato as hortas
comunitarias e que nao foi sequer convidado para a cerim6nia da entrega das chaves dos cern
talhoes. E sabre este assunto perguntou quais foram os criterios que presidiram a sele(;ao dos
candidatos. De seguida, chamou a aten(;ao para estado das tampas de ferro fundido que cobrem as
caleiras da rua da Barroca, sublinhando que a maior parte das que escaparam a roubo se encontram
partidas. Depois de pedir que sejam repostas as tampas que faltam e as que estao em mau estado,
afirmou que foram colocadas na parte central das ruas D. Afonso Ill e Guilherme Braga umas lajes,
que fazem o escoamento das aguas pluviais, e que muitas delas se encontram partidas, pedindo por
isso uma interven(;ao urgente. Por ultimo, perguntou ao Presidente da Junta se tinha conhecimento
de uma protocolo celebrado entre a Camara e tal Associa(;ao denominada de We Came From The
Space, que veio de Matosinhos e passa a ficar sedeada na Casa dos Ferradores, no Centro Hist6rico de

Gaia, com o objetivo de fazer (e leu) "a promo(;ao de Santa Marinha com workshops e sitting
branding". E rematou: "Por acaso nao pensaram na Casa dos Ferradores para a cria(;ao de urn

pequeno museu de artes tradicionais ligadas ao setor ceramista, dada a importancia que ele teve
durante o seculo XIX e o seculo XX no nosso Concelho? Creio que precisamos de ter urn espa(;o
museol6gico dedicado a industria barrista artistica e decorativa, assim como a toda a atividade ligada
ao tra ba Iho com ba rro". -----------------------------------------------------------------------------------------------------09 de Outubro de 2014
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que nao iria falar sabre o que consta no documento em
aprecia~ao,
renova~ao

mas sim sabre as omissoes que ele encerra. Come~ou por falar sabre a eventual

do protocolo de

junho e que nao consta da

delega~ao

de competencias celebrado com a Camara, que expirou a 30 de

lnforma~ao

Escrita, para dizer que essa

renova~ao

devia ter sido ratificada

pela Assembleia de Freguesia, questionando igualmente se os valores enUio negociados sofreram
alguma altera~ao. Quis saber depois como estao a ser recebidas do Municipio as verbas referentes ao
IMI e se essas transferencias foram objeto de protocolo, porque se assim foi devia ter sido tambem
ratificado pela Assembleia. Perguntou de seguida o que se passa com a Delega~ao da Junta na rua
Jose Marian i, que mantem um Edital

a porta onde se diz que esta encerrada temporariamente por

falta de pessoal. E sabre a Academia Senior, que funciona naquele mesmo edificio propriedade da
Junta, quis saber se o Executive tern conhecimento do protocolo que foi assinado entre a Camara e a
Misericordia de Gaia, rematando que a cedencia daquele espa~o s6 pode ser realizada com a
anuencia da Junta de Freguesia e consequente ratifica~ao na Assembleia de Freguesia. Procurou
saber depois se a implementa~ao dos dais sentidos de transito no tro~o da rua Barao do Corvo entre
a rua Jose Mariani e a Esta~ao das Devesas passou de transit6ria a definitiva, e sendo a resposta
afirmativa por que razao os carros ligeiros nao podem transitar nos dais sentidos e os pesados de
passageiros podem. Debru~ou-se de seguida sabre o anuncio feito pelo Presidente da Junta de que os
funcionarios passariam a ter um horario de trabalho de trinta e cinco horas semanais, e estes
continuam a ter um horario de quarenta horas. E, a terminar, referiu-se a dais outros assuntos que
nao constam da lnforma~ao Escrita, perguntando se o apoio dado

a coletividade do Lugar de Gaia no

pagamento da renda da sua sede provis6ria sera prorrogado e o que se passa com a Farmacia da
Afu ra da. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, afirmou que os
assuntos focados sabre as ruas da Barroca, D. Afonso Ill e Guilherme Braga estao a ser analisados pela
Camara e que estes resultam do tratego de camioes TIR, que provocam a desorganiza~ao do piso
devido ao seu peso excessive. Quanta ao protocolo celebrado com a tal empresa We Came From The
Space confessou que o desconhece e que amanha mesmo ira colocar essa questao a quem de direito,

porque a antiga Casa dos Ferradores

e um edificio hist6rico da freguesia de Santa Marinha e, como

tal, julga que esta Junta merece um esclarecimento por parte da Camara Municipal sabre o uso que
se lhe pretende dar. Sabre a questao colocada a prop6sito da horta urbana, ped iu autori za~ao para
que a resposta fosse dada pelo Vagal Luis Gonzaga, responsavel pelo correspondente pelouro. --------- 0 VOGAL LUfS GONZAGA esclareceu que a sele~ao dos candidates foi feita pela Camara Municipal,
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com base na proximidade do local de residencia e na data da candidatura, entre outros criterios. E
admitiu que existem alguns casos que terao de ser revistos por nao terem sido cumpridos estes dois
principais pressupostos, pelo que a Junta ira colocar o assunto a Verea~ao do Ambiente. ----------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que houve uma redu~ao
de cerca de quarenta por cento das transferencias da Camara, mas que a Junta recuperou neste
segundo semestre dez por cento . E acrescentou que Camara Municipal propoe-se repor o restante
valor ate ao final do mandato, adiantando que ja foi formalizado o protoco lo de delega~ao de
competencias do segundo semestre do ano dois mile catorze. Sobre o montante do IMI destinado as
Juntas de Freguesia, esclareceu que essa transferencia e feita diretamente do Or~amento Geral do
Estado e que ate ao momento ja foram recebidos cerca de vinte e cinco mil euros da prime ira tranche
e cerca de quinze mil da segunda, havendo ainda a perspetiva de uma nova transfe rencia resultante
de atrasos no pagamento daquele imposto por alguns proprietarios de im6veis das nossas duas
f reguesias. Relativamente a inexistencia de uma Farmacia na Afurada, adiantou que a

situa~ao

esta a

ser trabalhada e que ainda hoje mesmo teve uma reuniao com a diretora de uma farmacia que
parece disponfvel para ajudar a resolver o problema . Mas, recordou, porem, que esta situa~ao ja dura
a demasiado tempo e que foi herdada da antiga Junta da Afurada. No que respeita ao horario de
trinta e cinco horas semanais, afirmou que a Junta aguarda que os acordos celebrados com os
sindicatos representativos dos trabalhadores sejam homologados pelo Governo, tendo a firme
esperan~a

de que a questao sera ultrapassada brevemente e que, se tal nao acontecer com a atual

maioria no poder central, sera com certeza resolvida com o governo a sair das pr6ximas ele i~oes
legislativas. Sobre o ediffcio da Junta na rua Jose Mariani, afirmou que este deixara de funcionar
como Delega~ao, onde se passava em media urn atestado de dois em dois meses, acrescentando que
em breve se encontrara uma nova voca~ao para aquele

espa~o .

No que concerne a Academ ia Senior,

cuja gestao e da responsabilidade da Camara Municipal, disse saber que existem diligencias com a
Misericordia de Gaia para que seja esta institui~ao a ocupar-se daquele servi~o . Por ultimo, sobre a
sede provis6ria do Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia . Assegurou que a Junta assumira o
pagamento de urn ter~o da rend a mensal daquele espa~o durante o perfodo de tempo previsto no
acordo celebrado com aquela institui~ao. E assegurou que, entretanto, o Vogal do Executivo Lufs
Gonzaga, que acompanha este processo, prossegu ira os contactos com a vereadora da Cam ara
Municipal com o pelouro da Educa ~ao no sentido da coletividade vir a ocupar as instala~oes onde at e
agora tem funcionado a escola EBl na rua Viterbo de Campos.---------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais nada a tratar, quando era uma hora e trinta e

cinco minutos deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi
entretanto aprovada

por unanimidade (Anexo J -

09.10.2014),

por

em

que depois de lida foi
reuniao

realizada

a

_ D
..;;;_;;C.)""""__6--'
I_.-=-~
-=-\b
_____, e devidamente arquivada. ---------------------------------------------------------

0

PRESIDENTE DA ASSEMBLE lA DE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

PRIM EIRO SECR ETARIO DA A SSEMBLEIA DE FRE

0 SEGUNDO SECRETARIO DA A SSEMBLEIA DE FREGUESIA

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)
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