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SESSAO EXTRAORDINARIA
1!!. REUNIA0-18/11/2014
- Aos dezoito dias do mes de novembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e dez
minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da
Afurada, no sa lao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis, numero
545, em Santa Marin ha, presidida por Sa lvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose
Conceic;:ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente l.Q e 2.Q Secreta rio. ----------------- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto

Cacheira, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana,
Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Con ceic;:ao Soares;
(do PSD)- Joaquim Maga lhaes Leite, Alberto Amilcar M oreira de Araujo, Ana bela de Almeida Carric;:o,

Eduardo Jose M oreira Matos, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP) Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria da Assunc;:ao dos Santos Carvalho; (da
CDU)- Francisco Jose Marques Crista; (do BE) - Joaquim Manuel Peres Viana .------------------------------ Registou-se a seguinte falta: a Deputada Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, da CDU, faltou

a

re u n ia o po r mot ivo j u stifi cad o .--------------------------------------------------------------------------------------------- Do Executive 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

M ag a Ihae s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida inicio

a ORDEM DE

TABA LH 0 S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l.INTERVEN~AO DO PUBLICO

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

para intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 0 CIDADAO ARTUR LOPES expos a situac;:ao critica em vive o Centro Cultural e Recreative do Lugar

de Gaia, que teve de abandonar as suas insta lac;:oes por ordem do tribuna l, depois de urn Iongo
processo judicial que durou sete anos. E para que a coletividade continuasse a desenvolver a sua
atividade e o seu patrim6nio nao ficasse ao abandono, os se us dirigentes arrendaram urn espac;:o

I pag. -1- I
LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE fREGUESIA DE SANTA MARINHA E
QUADRI~NIO 2013

I

2017

S.

PEDRO DA AFURADA

¥~ ~·

assemble•a de frt:gu..~•a

santamarinha

saoped roafurada
onde funcionara provisoriamente a sua sede durante um ana, apesar de esta medida representar um
encargo insuportavel. Assim, e no sentido de obter um apoio que permita a sobrevivencia da
coletividade, foram desenvolvidos contactos com a Camara, tendo havido ate ao momenta reunioes
com tres dos seus vereadores que acabaram par resultar em nada. Com o mesmo objetivo, foram
feitos contactos com a Junta de Freguesia, lamentando que o resultado se tenha reduzido
med ia~ao

a

daquela nas reunioes com o Municipio e a um apoio financeiro que representa o aumento

de apenas cinq uenta euros comparativamente ao apoio que a coletividade recebeu da Junta no ano
transato. E, a terminar, recordou que o Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia tern sido desde
a sua funda~ao o (mica ponto de encontro e Iugar de co nvfvio existente naquele Lugar da freguesia,
para alem de acomodar um Posto de Enfermagem, agora encerrado, que prestava um
importancia para a saude da sua

popula~ao,

servi~o

de vital

maioritariamente idosa.-------------------------------------------

- 0 CIDADAO MANUEL VIEIRA MACHADO usou o perfodo de interven~ao do publico para informar

que a Associa~ao Movimento Cidadaos par Gaia, a que preside, vai realizar no dia vinte e oito deste
mes de novembro uma Conferencia subordinada ao tema Deficiencia e Reabilita~ao, com um painel
constitufdo par tres importantes oradores, para a qual aproveitou o ensejo de convidar todos os
cidadaos presentes nesta assembleia, para alem dos deputados e membros do Executivo da Junta .--- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, a prop6sito da recente conclusao das obras do Bairro

Joao Felix, onde reside, fez o elogio do ex-presidente da antiga Junta de Santa Marinha, Joaquim
Leite, e do anterior presidente da Camara de Gaia, Lufs Filipe Menezes, a quem se deve, segundo ele,
o arranque daquele investimento ha cerca de dezasseis meses. Recordou que aquele Bairro foi
inaugurado em dezassete de agosto de mil novecentos e cinquenta e dais e que desde af apenas
foram realizados alguns arranjos de pequena manta, tendo o atual deputado Joaquim Leite
conseguido um refor~o de ilumina~ao eo melhoramento das placas toponfmicas que se encontravam
elegfveis, durante os doze anos em que esteve

a frente

dos destinos da Junta, a quem agradeceu o

empenho, a humildade e a dedica~ao com que se serviu a freguesia de Santa Marinha. ------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Artur Lopes, come~ou par dizer que ficou muito

triste com a sua

interven~ao,

par a considerar muito injusta e incorreta. lsto porque o problema da

sede do Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia remonta ha muitos anos, sem que nunca
tivesse sido resolvido pelos anteriores executivos da Camara e da Junta de Freguesia . E agora que o
atual Executivo da Junta, em sintonia com a Camara Municipal, tern envidado esfor~os para resolver
de vez o problema, a paga e um rol de criticas. Lembrou que a Junta de Freguesia suporta um ter~o
da renda da atual sede provis6ria da coletividade e que tudo tern feito, e

tara, para

que esta volte
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para o Lugar de Gaia, uma zona muito envelhecida e desertificada que tern merecido uma aten~ao
muito especial por parte da autarquia. Fez notar que as reun ioes havidas com os vereadores da
Cultura, da Educa~ao e do Desporto nao cairam em saco roto e que em breve o Presidente do
Municipio levara a reuniao do executive camarario uma proposta que dara satisfa~ao aos anseios dos
associados e dirigentes do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, resolvendo de vez o
problema da sua sede . E, por ultimo, recordou que os moradores do Lugar de Gaia continuam a
beneficiar de cuidados de saude primaries, agora no Posto de Enfermagem instalado no Espa~o Ze da
Micha, at raves de transporte assegu rado pel a Junta . ---------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Manuel Vieira Machado, agradeceu o convite

publico fe ito aos autarcas da Uniao de Freguesias para participarem na Conferencia sobre Deficiencia
e Reab ilita~ao, promovida pelo Movimento Cidadaos por Gaia, e real~ou os meritos das iniciativas
que aq uela i nstitui~ao tern leva do a cabo. ------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Alexandre Valente da Silva, afirmou nada ter a
dizer sobre a sua interven~ao, a nao ser agradecer a homenagem que fez ao anterior Presidente da
antiga Junta de Freguesia de Santa Ma rinha . --------------------------------------------------------------------------2.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2. 1. EXP ED IE NTE DA ASSEMBLE lA ---------------------------------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que
se junta a prese nte Ata: -------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo A - 18.11.2014

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

Anexo B- 18.11.2014

Co rres po ndencia Exped ida -------------------------------------------------------

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n2. 1 do artigo 242. Do Regimento. -------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE MANUEL CACHEIRA, do PS, afirmou que esteve presente no ato publico de

assinatura de protocolos de compartici pa~ao em despesas de limpeza e expediente, celebrados com
os Agrupamentos de Escolas Anton io Sergio, Dr. Costa Matos e D. Pedro I, representados pelo Drs.
Albino Catita, Filinto Mota e Antonio Duarte, respetivamente, que me pediram que transmitisse a
todos os membros da assembleia a sua satisfac;:ao pelo atual executive da Junta de Freguesia ter sido
sensivel as necessidades que as suas esco las enfrentam nestes dominies, situa~ao que ha muito
tempo nao se registava, o que nao quiseram deixar de sublinhar. De seguida, colocou a considera~ao
dos membros da Assembleia de Freguesia o seguinte documento: ----------------------------------------------
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Anexo C -

18.11.2014: VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DA

APROVADO POR UNANIMIDADE

SENHORA D. ROSA MIMOSA GOMES MOREIRA, MAE DO AUTARCA
EDUARDO MATOS.
- A DEPUTADA ANABELA CARRI~O, do PSD, usou da palavra para apresentar

a considera~ao

do

plenario da Assembleia de Freguesia o seguinte documento, em representa~ao dos Grupos
Pa ria menta res do PSD e do COS: -------------------------------------------------------------------------------------------

_

,
AFAMILIA

............... ----·-··-- ................................................................................................................ .................. ____________________ ____________ .........,.................,......... ..... ................ --· ... .... .. .

Anexo 0- 18.11.2014: VOTO DE CONGRATULA~AO DIRIGIDO

........ ............................... .

APROVADO POR UNANIMIDADE

; SYMINGTON, E SEUS COLABORADORES, PELOS PREMIOS OBTIDOS PELOS
SEUS VINHOS NO CONCURSO ORGANIZADO PELA REVISTA NORTE- ·
AMERICANA "WINE SPECTATOR".
~'''''''"'''W'''-""'"''-'''''''"'- '' '''"'•••••••••.,•••••••••-

'''''" ''' '••••...••u-uowo"'u. , . ,

•• •••••••• -

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE,

come~ou

por solicitar

informa~oes

••

•

•

•

••• •• • ••• • • •• • • • • " ' ' '

'

ao Executivo sabre um

conjunto de incentives anunciados pela Camara Municipal para melhoramentos que abrangem as
nossas duas freguesias, sendo que uma das iniciativas preve obras na lgreja de Santa Barbara de
Coimbroes, pelo que procurou saber se estao tambem contempladas obras na lgreja do Senhor do
Alem. Ainda acerca deste conjunto de incentives, onde se faz tambem referenda a uma interven~ao
no Parque de Estacionamento situado ao fundo do Bairro do Cavaco, que tem sido alva de assaltos
em muitas das Caravanas ali parqueadas, quis saber se a interven ~ao prevista tem como intenc;:ao
melhorar a seguranc;:a daquele espac;:o. De seguida, a prop6sito da notfcia da intenc;:ao da Camara em
comprar o Mercado da Afurada

a empresa

Britalar, perguntou que impacto financeiro representa

aquela aquisi~ao nas contas do Municipio. Referiu-se depois ao condicionamento do transito na rua
Candido dos Reis para relatar uma ocorrencia de que foi testemunha, registada numa ca ntina
existente numa das transversais daquele arteria, que resultou na indisposic;:ao de uma senhora que
teve de ser transportada de urgencia para um hospital, sendo que a ambulancia do IN EM ficou retida
durante largos minutos
mas isto

a espera que o Meco baixasse. Felizmente que o caso nao era muito grave,

e revelador de como o condicionamento do transito e mal gerido e de como o problema e

preocupante- disse. Elogiou depois a assistente social da Junta pela sinalizac;:ao de emergencia social
feita na pessoa de uma senhora idosa, entretanto recolhida pelo Centro Social da Serra do Pilar,
impedindo assim que se perpetuasse mais um epis6dio de violencia a idosos no territ6rio das nossas
duas freguesias. De seguida, agradeceu e elogiou a Junta pela cedencia do sa lao nobre do seu ediffcio
na Afurada ao Bloco de Esquerda para uma reuniao com a Associac;:ao de Pescadores da Afurada. Deu
depois nota de um ediffcio abandonado na Rua da Ramada Alta que acumula um enorme matagal,
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sem que haja notifica~ao aos proprietaries para a respetiva desmata~ao eo isolamento do predio, de
forma a evitar qualquer acidente protagonizado pelas crianc;:as da escola vizinha que tern a tenta~ao
de ir para o local brincar. Recordou, ainda a prop6sito de questoes de seguran~a, um ediflcio da rua
Candido dos Reis que sofreu uma derrocada devido a intemperie dos ultimos dias e que urge escorar
e entaipar, antes que represente maiores perigos para quem passa. E, a concluir, colocou a
considera~ao

do Plena rio as seguintes Propostas: --------------------------------------------------------------------

Anexo E - 18.11.2014: RECOMENDA(,;AO DE CRIA(,;AO DE UM NOVO

APROVADA POR UNANIMIDADE

POLIDESPORTIVO DA AFURADA DE BAIXO.
Anexo

F -

18.11.2014:

RECOMENDA(,;AO

DE

RECUPERA(,;AO

E

RECONVERSAO DE UM EDIFfCIO DEVOLUTO SITO NO GAVETO DA RUA DOS
AFLITOS COM A RUA DE SAO PEDRO, NA FREGUESIA DA AFURADA.
~ -··· ··-·-·· ··-· -· ········- ····· · ·· ···-·-···· ·· ·····--··· ·· ······-·· ··-

·············-··-·-····-··········- ····-· · ·-·-·······-····-·- ·- ·-·- ·-·-····-·····-·-····-···

: Anexo G - 18.11.2014: RECOMENDA(,;AO DA CRIA(,;AO DE UM PLANO DE
INTERVEN(,;AO E REQUALIFICA(,;AO DO BAIRRO DO CAVACO.
L ... ....... ..... ........... ............ .... ...........

....... ···-···· ....

............ ... ........................... .

···················· ···-·· ·· ·····-······ ·--·····-········-··········· ···· · ··········:--···-·•·•···----'-------··--·------ · ···--··· ----······ -- · --········----·--·------....................... ...............................

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, disse estar muito confuso com o apoio prestado pela Junta
ao Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia depois de ouvir o cidadao Artur Lopes e pediu mais
esclarecimentos sobre o assunto. Lamentou depois que o Executivo nao tenha cumprido o prazo
legal de resposta a um Requerimento por si apresentado sobre o pagamento da auditoria as contas
das antigas Juntas de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada. E a este prop6sito, afirmou que o
Presidente da Junta sempre disse que aquele pagamento seria feito pela Camara e afinal foi a Junta
que o efetuou. lnsurgiu-se contra o envio de um mail do Executivo sobre a intervenc;:ao num terreno
da rua Machado dos Santos, dando sequencia a um estranho despa cho do seu Presidente onde se le:
" De-se conhecimento aos senhores Autarcas deste exemplo de atua~ao" . E questionou: "Mas para
quem e este exemplo?". Para n6s nao sera!- afirmou . Criticou depois um rastreio auditivo levado a
cabo pela Junta por o achar enganador para os fregueses, uma vez que o resultado fi nal destes
exames aponta geralmente para a compra de aparelhos de elevado valor, ao alcance de muito
poucos. E defendeu a realiza~ao de outro tipo de rastreios, nomeadamente sobre colesterol ou
diabetes. A terminar, chamou a atenc;:ao para o buraco existente no teto do salao nobre do edificiosede da Uniao de Freguesias, contra o qual o Presidente da Junta tanto se tera manifestado quando
estava na oposic;:ao enquanto membro da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, a prop6sito da interven~ao do Deputado Jose Manuel Cacheira, disse ter
ficado muito sensibilizado com as palavras proferidas pelos diretores dos Agrupamentos de Escolas
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ·- -----· -----·-
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com os quais foram celebrados protocolos de comparticipac;ao nas despesas de limpeza e expediente
daquelas instituic;oes de ensino, que manifestaram os seus agradecimentos pela forma como a Junta
tem colaborado na resoluc;ao dos seus problemas e acompanhado as suas iniciativas. --------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputada Joaquim Viana, afirmou nao ter conhecimento

de que esteja prevista qualquer intervenc;ao na Capela do Senhor do Alem, embora tenha
recentemente manifestado ao Padre da Par6quia a sua preocupac;ao pelo estado de conservac;ao
daquela lgreja. lnformou que a Camara, por proposta da Junta, vai realizar um estudo sobre o Parque
de Caravanas existente na zona do Bairro do Cavaco. Sobre a compra do Mercado da Afurada

a

Britalar disse apenas saber que as negociac;oes estao avanc;adas, nao tendo conhecimento dos
valores envolvidos. E rematou que, para si, o importante e que a obra se conclua e que a Afurada
tenha finalmente um Mercado digno. A prop6sito do transite na rua Candido dos Reis, recordou que
a decisao de condicionar a circulac;ao de vefculos naquela arteria foi do anterior executive da
Camara, por razoes de seguranc;a, e que o atual executive camarario tem a intenc;ao de manter tudo
como esta . Lamentou, no entanto, o tempo que demoraram a baixar o meco para que a ambulancia
do INEM pudesse socorrer a senhora que se sentiu indisposta. No que respeita

a sinalizac;ao

da

senhora idosa vftima de violencia, que agora esta a salvo no Centro Social da Serra do Pilar, disse
subscrever os agradecimentos feitos
trabalho exemplar. Quante

a Assistente Social da Junta, que tem vindo a desenvolver um

a cedencia de um espac;o para uma reuniao do Bloco de Esquerda com

representantes dos pescadores da Afurada, disse que a Junta nao fez mais do que o seu dever. Sobre
o ediffcio abandonado da rua da Ramada Alta, informou que a Secretaria da Junta ja reportou a
situac;ao aos servic;os da Camara. E quanto ao ediffcio da rua Candido dos Reis que sofreu uma
derrocada, afirmou que a Junta ira reportar amanha mesmo o caso

a Camara Municipal. -----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, disse que, relativamente ao

apoio prestado pela Junta ao Centro Cultural e Recreative do Lugar de Ga ia, ja esclareceu o que tinha
a esclarecer na resposta dada ao cidadao Artur Lopes, que preside

a direc;ao daquela coletividade. A

prop6sito do email enviado para todos os membros da Assembleia, afirmou que os senhores
deputados que nao queiram receber informac;ao da Junta sobre assuntos por si considerados de
interesse para todos os autarcas, basta que informem o Executive dessa vontade para que deixem de
ser destinatarios desses reportes. E sobre o rastreio auditive afirmou nao perceber exatamente a
questao colocada, aproveitando no entanto para informar que os rastreios ao colesterol e

a diabetes

sao ja feitos regularmente no Posto de Enfermagem que funciona no Espac;o Ze da Micha. --------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, comec;ou por manifestar os seus pesames pelo
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falecimento da mae do deputado Eduardo Matos, senhora que muito estimava . Afirmou depois que
se sucedem de forma repetida e assustadora os assaltos aos cafes da Afurada, numa zona muito
proxima da esquadra da PSP, o que nao consegue perceber. Debrw;:ou-se de seguida sabre a situa~ao
de impasse da conclusao das obras do Mercado da Afurada, que o anterior executivo camarario
andou a prometer repetidas vezes que seria inaugurado muito brevemente, para afirmar que o atual
Presidente de Camara disse agora que a inaugura~ao seria para o proximo ano. E rematou: " Nos
estaremos ca para ver. E, entao, elogiar ou criticar". Chamou de seguida a

aten~ao

para uma outra

promessa do anterior executivo da Camara Municipal, depois de alguma manifesta~ao dos
comerciantes que exploravam as bancas, que se traduz na assun~ao da Camara durante um ana de
parte da renda que fique acima da verba que eles pagavam . E terminou dizendo que a promessa do
atual Presidente da Camara agorae diferente: " A promessa agorae que as rendas serao simbolicas.
Nos est aremos aq u i para ver". --------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA, do PS, usou da palavra para questionar a Vagal do Executivo Rita
Rola sabre o seu posicionamento relativamente ao aumento das rendas dos Armazens dos Aprestos

recentemente aprovado, uma vez que e simu ltaneamente Presidente da Associa~ao dos Pescadores.
Este questionamento resulta do facto deter chegado ao seu conhecimento que a Se nhora Vagal tem
instigado a

cria~ao

de um movimento de pescadores para contestar aquele aumento que votou

favoravelmente enquanto membra do Executivo e justificou-o par escrito num email, que tem em
seu poder, onde diz que os pescadores compreendem e aceitam o aumento . E sublinhou que o
assunto tem de ser clarificado de uma vez par todas, porque nao se pode aceitar que a Vagal Rita
Rola esteja no Executivo a concordar com o aumento e depois, enquanto Presidente da

Associa~ao

de Pescadores, esteja a fomentar a cria~ao de um movimento contra o au menta. -------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, pediu a palavra para afirmar que "a convoca~ao desta

assembleia extraordinaria so foi solicitada porque chegou ao conhecimento dos irresponsaveis do
Executivo" que os grupos parlamentares do PSD iam solicitar uma assembleia extraordinaria para
revoga~ao

de uma

delibera~ao

fazendo depois algumas

da Assembleia de Freguesia de nove de outubro de dais mil e catorze,

considera~oes

criticas sabre a atual gestao do cemiterio. --------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, felicitou o trabalho que a Junta de Freguesia tem realizado

nas ultimas semanas, destacando as obras feitas no cemiterio paroqu ial, a

organiza~ao

do Mes do

ldoso, a re colha de alimentos para os Cabazes de Natal. Sabre os rastreios aud itivos, disse ter uma
visao diferente do Deputado Artur Oliveira e saudou o Executivo par aquela iniciativa. -------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, apresentou para discussao e vota~ao uma Proposta que
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considera nula e sem qualquer efeito pratico e legal a Tabela de Taxas e Licenc;:as aprovada em
reuniao de Assembleia de Freguesia realizada a 9 de outubro de 2014, que se junta a esta Ata como
Anexo H- 18.11.2014, cuja admissibilidade foi REJEITADA POR MAIORIA ------------------------------------VOTOS CONTRA = 10 (PS 8, CDU 1, BE 1)
VOTOS FAVORAVEIS =8 (PSD 6, CDS 2)

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que ira colocar a

situac;:ao dos assaltos registados nos Cafes da Afurada aos responsaveis da PSP, a quem compete
prevenir e combater esse tipo de criminalidade. Sabre o Mercado da Afurada, disse acreditar que a
sua inaugurac;:ao acontec;:a no proximo ana, confirmou que a Camara Municipal assumira a gestao
daquele equipamento e que se propoe de facto estabelecer rendas simb61icas para a concessao das
bancas de produtos frescos. E, a terminar, pediu autorizac;:ao para que a vagal Rita Rola responda

a

questao colocada pel a deputado Agostinho Viana. -------------------------------------------------------------------A VOGAL RITA ROLA, em resposta ao Deputado Agostinho Viana, disse sentir-se confortavel como

aumento das rendas dos Armazens dos Aprestos, situac;:ao que foi previa e amplamente discutida
com a comunidade piscat6ria numa reuniao bastante participada. lnformou que nessa reuniao, ap6s
alguns pescadores terem chamado a atenc;:ao para as dificuldades com que muitos deles vivem, o
Presidente da Junta admitiu reformular as prec;:os das rendas caso a situac;:ao dos arrendatarios se
agravar. E negou que esteja a promover qualquer movimento contra o pagamento dos aumentos. ---- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, afirmou que nao aceita que

considere o Executivo de irresponsavel e que utilize os mais variados expedientes na tentativa de
afundar financeiramente a Junta, considerando tam bern absolutamente reprovavel que venha agora
passar uma especie de atestado de incompetencia aos senhores deputados, procurando reverter urn
Regula menta que foi aprovado em Assembleia de Freguesia ha pouco mais de urn mes. ------------------ 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, comec;:ou por agradecer as va ria s manifestac;:oes de pesar

pelo falecimento de sua mae, dirigindo-se depois ao Presidente da Junta para dizer que espera que
ele tenha a coragem de retirar os pelouros

a Vagal

Rita Rola, caso esta nao tome a iniciativa de se

demitir. E acrescentou que se o nao fizer revela mais uma vez a sua falta de lideranc;:a. -------------------3.PERiODO DA ORDEM DO DIA

3. 1. ELEI~AO DE UM NOVO VOGAL DA JUNTA DE FREGUESIA ----------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA submeteu

a considerac;:ao da

Assembleia de Freguesia a Proposta de
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Elei~ao

do autarca Adelino Araujo como Vagal da Junta de Freguesia, em substitui~ao do Vagal Luis

Gonzaga que apresentou a renuncia ao cargo, tendo esta sido REJEITADA POR MAIORIA. ----------------VOTOS CONTRA= 9
VOTOS FAVORAVEIS = 5
ABSTENc;:OES = 4

3.2. APRECIA<;:AO E VOTA<;:AO DE PROPOSTA DE NOVO REGULAMENTO DO CEMITERIO ------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta~ao da proposta de novo Regulamento do

Cemiterio, destacando duas medidas: uma traduzida na

realiza~;ao

de funerais aos domingos, que

representa um compromisso que satisfaz um anseio da popula<;ao; outra traduzida na concessao de
jazigos, que vai ao encontro da vontade manifestada par alguns fregueses e, simultaneamente, da
necessidade de se proceder ao saneamento financeiro da Junta, minimizando assim o impacto
negative das dividas herdadas da antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada.---------------------- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, chamou a aten~;ao para alguns erros detetados em

diversos artigos do Regulamento em

aprecia~;ao,

que elencou de seguida. ------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, considerou que os prob lemas financeiros da Junta

resolvem-se com economias e nao concessionando jazigos. E afirmou que foi isso que fez nos seus
mandates como Presidente da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha, dando como exemplo a
safda da Associa<;ao Nacional de Freguesias quando considerou que daf resultaria uma

poupan~a

interessante para acudir a alguns problemas sociais. Recordou depois que a realiza~;ao de funerais ao
domingo tem custos acrescidos com pessoal que sao perfeitamente evitaveis, tendo por isso apenas
feito

inuma~6es

aos domingos em cases muito excecionais. Por ultimo, afirmou que nao esta contra

as taxas do cemiterio, mas sim contra os aumentos exagerados que castigam os mais pobres. ---------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, sustentou que a proposta de Regulamento em aprecia<;ao

enferma de muitos erros e redundancias, para alem de algumas ilegalidades. Em rela<;ao aos funerais
aos domingos, e uma vez que a sua realiza~ao nao esta prevista no Regulamento ainda em vigor,
afirmou que o Executive nao o podia ter feito sem a aprova~;ao previa da Assembleia. Chamou a
aten<;ao para a obrigatoriedade de as sepu lturas perpetuas serem localizadas em lugares especificos,
por exemplo nas cabeceiras dos talh6es destinados a sepulturas temporarias como tem acontecido
ate agora, e que isso deixou de estar expresso na proposta de novo Regulamento. E afirmou ter
chegado

a conclusao que o Executive tem apenas como objetivo arrecadar dinheiro com a concessao
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de sepulturas perpetuas, nao se preocupando com a sustentabilidade do Cemiterio. E concluiu
dizendo que nao quer que os santa marinhenses e os afuradenses, quando chegarem ao fim das suas
vidas, sejam sepultados noutros cemiterios porque o nosso nao tem mais terreno disponfvel. ---------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, depois de recordar que o Presidente da Junta subl inhou a

necessidade da concessao de jazigos como forma de minimizar o impacto negativo das dfvidas da
antiga Junta de Freguesia da Afurada, afirmou que esta cansado que essas dfvidas serviam de
desculpa para tudo. Admitiu que o atual Executivo herdou uma situa~ao extremamente diffcil da
Afurada, mas que ha outras circunstancias que sao tambem muito agravantes e que nao podem ser
ignoradas, como e o caso da diminui~ao de quarenta par cento das transferencias da Camara
Municipal. E concluiu que esta situa~ao nao se resolve sem se fazer um grande esfor~o na conten~ao
das despesas. " E que o fez o Executivo para reduzir as despesas"? - perguntou. E ele proprio deu a
resposta: "Zero" ! E continuou : " Nao so manteve tudo o que antigo Executivo da Junta de Santa
Marinha fazia, numa altura em que havia dinheiro, como ainda fez mais coisas". Considerando que a
situa~ao come~a

a ser preocupante, rematou: " Arrepiem caminho. Nao se pode fazer Almo~os de

Natal, fa~am Lanches. Nao se pode oferecer brinquedos, nao o fa~am. Deixo este alerta. Nao se pode

e ir constantemente

ao Cemiterio ou aos Armazens dos Aprestos para tentar salvar as contas da

Junta. Red uza m as d espesas". ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou par afirmar que acha muito extraordinario o que

foi dito na fase final desta reuniao da Assemble ia de Freguesia par alguns dos Deputados que foram
poder nos ultimos anos. Disse nao perceber como se pode ter tanta falta de memoria e afirmou que
nao gosta que lhe passem atestados de incompetencia. Sabre a realiza~ao de funerais ao domingo,
disse que nao se trata de uma questao polftica, mas de uma questao da dignidade. Admitiu que a
proposta de novo Regulamento do Cemiterio contem algumas gralhas, mas que nao e nada que nao
se re so Iva com u rna aden da. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez chegar

a Mesa da Assembleia de Freguesia uma adenda a proposta de

novo Regula menta do Cemiterio, ressalvando os erros detetados pelo plena rio .---------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de consultar o plenario sabre a admissao da adenda

apresentada pelo Presidente da Junta, que mereceu a concordancia da esmagadora maioria dos
senhores Deputados (17 votos a favor, 1 voto contra; o Deputado Jose Costa fez uma declara~ao
justificando a seu voto contra a admissao da adenda par considerar que esta nao resolve todos os

I pag. -to- I
LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE fREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRIENIO

2013

I

2017 - - - -

.;~
,-l~: ..~-31'

-·

~ ..,.

Js~embleia de fr egues1a

santamarinha
saopedroafurada
erros e redundancias detetados), colocou

a vota~;ao a Proposta de novo Regulamento do Cemiterio,

que se junta a esta Ata como Anexo 1-18.11.2014, tendo sido APROVADA POR MAIORIA. -------------VOTOS FAVORAVEIS = 10 (PS 8, CDU 1, BE 1)
VOTOS CONTRA= 8 {PSD 6, CDS 2)

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma hora e vinte minutos, propos que a reuniao de
continua~;ao

desta sessao extraordinaria se realizasse no dia vinte e cinco de novembro de dais mil e

catorze, pelas vinte e uma horas, no ediflcio-sede da Uniao de Freguesias, o que foi aceite por todos
os membros da Assembleia. De seguida, deu por encerrada a presente reuniao, da qual se lavrou a
presente Ata, cuja minuta foi entretanto aprovada por unanimidade (Anexo J - 18.11.2014}, que
depois de lida foi

A~W\J b.. \)A

~. s..'l!\0-\ ~(lo .

por

\JI\J1..k1

~~-1./DqQ[:

, em reuniao realizada a

!o! 6 , e devidamente arquivada . ---------------------------------------------------------

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

OP~SIA

0 SEGUNDO SECRETARIO DA A SSEMBLE lA DE FREGUESIA

(AUGUSTO JOSE CONCEJC;Ao SOARES)

(JOANA RAQUEL MARTINS CAR
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