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ATA N.2 16
SESSAO EXTRAORDINARIA

20/11/2014
- Aos vinte dias do mes de novembro do a no de dois mile catorze, pelas vinte e uma horas e cinco minutos,
reuniu em Sessao Extraordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao
Pedro da Afurada, no ediffcio da Junta de Freguesia em Sao Pedro da Afurada, no Centro Cfvico Reverendo
Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto
Jose Conceic;ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.Q e 2.QSecretario. -------------------- 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 Conceic;ao Soares; (do PSD) Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carric;o, Eduardo Jose
Moreira Matos, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP) - Artur Fernando
Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assunc;ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Francisco Jose
Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) - Joaquim Manuel Peres Viana. ---------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, Pedro Miguel Reis da
Silva, Maria Amel ia Ferreira Azevedo e Lucia da Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de
substituic;ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU . --------------------------------------- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Tesoureiro e Substituto Legal do Presidente :
Jose Correia da Silva; e os Vogais: Rita Isabel Azevedo Rola, Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente
Sousa Silva Reise Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes. ----------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA recordou que esta Sessao Extraordinaria foi convocada a requerimento

dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS, ao abrigo da alfnea b) do artigo decimo segundo da Lei numero
7~013 e do disposto no artigo decimo oitavo do Regimento da Assembleia de Freguesia, e justificou

depois a ausencia do Presidente da Junta por razoes de forc;a maior, dando de seguida infcio

a ORDEM DE

T RA BA LH 0 S. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA comec;ou por conceder o uso da palavra ao unico cidadao inscrito para
intervir neste ponto da Ordem dos Tra ba Ihos. ----------------------------------------------------------------------------------
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- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE DASILVA questionou o Executive da Junta sabre o criteria de atribui~ao
dos talhoes da Horta Urbana da Quinta da Guizanda. Salientou que se inscreveu como candidate e nao lhe
foi atribufdo nenhum talhao num universo de mais de cem, sem que lhe tenha sido comunicado essa
decisao e os motivos da sua exclusao. E recordou que, enquanto membra da Assembleia de Freguesia, ja
tinha colocado a questao em reuniao de outubro passado, tendo o Executive da Junta ficado de apurar o
sucedido e prestar depois essa informa~ao, sem que ate ao momento tenha recebido qualquer resposta. ----

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Cidadao Alexandre Valente da Silva, agradeceu a
sua interven~ao e pediu permissao para que fosse o Vagal Lufs Gonzaga, responsavel pelo pelouro das
Hortas Comunitarias, a responder diretamente

a questao colocada. -----------------------------------------------------

- 0 VOGALLUfS GONZAGA come~ou por pedir desculpa ao Cidadao Alexandre Valente da Silva por ainda

nao lhe ter sido dado resposta

a questao agora novamente suscitada, informando que tal se deve ao facto

nao ter o seu contacto telef6nico. Voltou a esclarecer que a se le~ao dos candidates foi feita pela Camara
Municipal, com base na proximidade da residencia dos candidates face ao local da Horta Urbana da Quinta
da Guizanda e na data de

rece~ao

das candidaturas, entre outros criterios. Afirmou depois que nao vai ser

possfvel reformular a decisao da atribui~ao dos talhoes da Horta Urbana, mas que o seu nome esta em lista
de espera para o caso de existir alguma desistencia . --------------------------------------------------------------------

2.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
2. 1. EXP EDI ENTE DA ASS EM BLEIA ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu

junta

a leitura do Expediente da Assembleia

de Freguesia, que se

a prese nte Ata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A - 20.11.2014

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

Anexo B- 20.11.2014

Cor responde n cia Ex ped ida ----------------------------------------------------------------

2. 2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o nQ . 1 do artigo 24Q do Regimento ------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, referiu-se

a falta de ilumina~ao no percurso entre a rua Major

Pala e a VL8, que se arrasta desde outubro. lnsurgiu-se contra a existencia de ratos na Quinta dos Castelos,
devido ao enorme matagal que invade todo o terreno, situa~ao a que urge dar cobro . Sublinhou as queixas
dos moradores pelos constantes assaltos ocorridos naquela zona, devido

a falta

de i lumina ~ao e de

policiamento. Chamou a atenc;:ao para uma viatura ha muito estacionada na rua Abflio Azevedo, que
importa remover caso se confirme que se encontra em situac;:ao de abandono . Recordou o estado de rufna
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da Fabrica de Ceram ica das Devesas e a delapida~ao do seu patrim6nio. Voltou a referir o seu
descontentamento pelo condicionamento de transite na rua Candido dos Reis e o estado de rufna em que
se encontra o quarteirao junto ao Espa~o Ze da Micha. ln surgiu-se contra o encerramento da Farmacia da
Afurada . E manifestou-se de novo contra o nao cumprimento do horario das trinta e cinco horas nos
serv i~o s a uta rq u icos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, questionou a Junta sobre as contas das Festas de Santa Ma rinha.

E referiu que, ap6s um ano de mandate deste Executive, as obras das ruas Augusto Santo e dos Oleiros
contin uam por concluir, recla mando urgencia na sua conclusao. ---------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, come~ou por felicitar a Camara Municipal pela resolu~ao de

alguns problemas de que enfermava a rua Senhor dos Aflitos, varias vezes referidos em Assembleia de
Freguesia, atraves da constru~ao de uma pequena rotunda e do arranjo do muro . E man ifestou -se contra
um parecer favoravel da Camara que possibilitou a instala~ao de uma farmacia em Canidelo com o alvara
atri bufdo para a freguesia da Afurada . -------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, agradeceu as

quest6es por si apresentadas, que merecerao a maior aten~ao por parte do Executive, e comprometeu-se a

a Camara Municipal o assunto relacionado com a falta de ilumina~ao na rua Major
de que a Junta ja reportou a Camara os identicos problemas que se sentem na rua das

fa zer chegar de imediato
Pala . Deu conta

Lavouras e na Quinta do Castelo. No caso do matagal existente neste ultimo local, fez saber que a situa~ao
foi ja relatada

a Camara

Municipal, com o ped ido de i nterven~ao urgente. Relativamente

abandonada na rua Abflio Azevedo, afirmou que o assunto sera reportado

a Polfcia

a viatura

Municipal, a quem

competira resolver o problema, a exemplo do que foi feito recentemente com um carro que estava
abandonado na travessa Conselheiro Veloso da Cruze que foi rapidamente recolhido. ----------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, disse que havia a

informac;ao de que o anterior executive da Camara Municipa l havia assumido responsabilizar-se pela
colocac;ao da ultima camada de asfalto na rua Augusto Santo. Afirmou, porem, que nao se encontrou nada
escrito sobre o caso, pelo que a situac;ao nao foi logo desbloqueada. E concluiu dizendo que o problema foi
f inalmente ultrapassado, prevendo-se que os servic;os municipais procederao brevemente a esses trabalhos
na rua dos Oleiros e na rua Augusto Santo . No caso das contas das Festas de Santa Marinha, afirmou que
aquelas podem e devem ser consultadas junto da Comissao responsavel pela real izac;ao daquelas Festas,
disponibilizando-se o Executive para esclarecer quaisquer eventua is duvidas que entretanto subsistam. ------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que a obra
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da rua do Senhor dos Aflitos tinha que ser realizada nao s6 porque foi prometida, mas sobretudo par ser
absolutamente necessaria. Sabre um alegado parecer favoravel da Camara Municipal que permitiu a
instala~ao

de uma farmacia em Canidelo com o alvara da farmacia que existia na Afurada, disse

desconhecer esse facto. Sabre este assunto, disse apenas saber que o alvara foi vendido em hasta publica. E
concluiu dizendo que brevemente o problema sera resolvido e a Afurada tera novamente uma farmacia .----- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, referiu-se a justfssima homenagem prestada ao artista afuradense

Neca Rafael pelo jornal 0 Gaiense, no evento Gaia e Fado, recordando que um anterior executivo da
Camara Municipal de Gaia ja o tinha feito alguns anos antes, tendo na altura escrito uns versos de que leu
u m peq ue no exce rto . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE MANUEL CACHEIRA, do PS, considerou igualmente justa a homenagem agora prestada

ao fadista Neca Rafael e declarou que tambem esteve presente no evento promovido par um anterior
executivo da Camara Municipal a que aludiu o deputado Jose Costa, a quem felicitou pelos bonitos versos
que fez em memoria daquele artista afuradense. De seguida referiu-se a frequente ausencia de medicos na
extensao de saude do Centro de Saude de Barao do Corvo na Afurada e recordou que o governo pretende
fechar servi~os de saude do concelho, tendo a Camara ja tornado publico que se opora ao encerramento do
po sto d a Afu ra d a. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, manifestou estranheza pelo alegado parecer emitido pela Camara

Municipal que veio a permitir a transferencia do alvara da farmacia da Afurada para Canidelo, pelo que ira
averiguar a

situa~ao .

Ainda no que respeita ao encerramento da farmacia da Afurada, questionou o

Executivo sabre o acordo que o Presidente da Junta disse estar a negociar com a INFARMED no sentido de
criar um

servi~o

de proximidade para venda ao domidlio de produtos farmaceuticos. ------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, em resposta aos Deputados Jose Costa, Jose Manuel Cacheira e
Joaquim Viana, come~ou par recordar que o evento onde foi homenageado o artista afuradense Neca

Rafael foi da exclusiva responsabilidade do jornal 0 Gaiense. Prometeu de seguida que o Executivo ira
inteirar-se do grau de assiduidade dos medicos da extensao de saude do Centro de Saude de Barao do
Corvo na Afurada e do que pretend e o Governo da Republica fazer sabre a

manuten~ao

daquele

servi~o

de

proximidade . Par ultimo, disse que as negocia~oes com a INFARMED estao a ser conduzidas diretamente
pelo Presidente da Junta, pelo que nao esta em condi~oes de falar sabre o assunto. -------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, disse ser muito preocupante o possfvel encerramento da

extensao de saude da Afurada. Refor~ou a importancia da resolu~ao do caso da farmacia da Afurada. E, no
que respeita as contas das festas da Freguesia, afirmou ser necessaria acabar de vez com a promiscuidade
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entre as Comissoes de Festas e a Junta, como acontecia no passado recente. ----------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, afirmou que, a existir um parecer da Camara Municipal de Gaia

favoravel

a transferencia

do alvara da farmacia da Afurada para o Canidelo, essa decisao tera sido da

responsabilidade do anterior executivo camarario. E manifestou a sua preocupac;ao pelo eventual
encerramento da extensao de saude da Afurada, uma vez que o Governo da Republica quer a viva forc;a
reduzir o numero de postos de saude em todo o pa is. ----------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu direito de resposta para reafirmar que o parecer favoravel

a transfen?ncia

do alvara da farmacia da Afurada para a freguesia de Canidelo foi emitido pelo atual

Executivo da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia e nao pelo anterior Executivo camarario. ------------------ 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, comec;ou por afirmar que os neg6cios da saude sao muito

apeteciveis, como se pode constatar com o que tem acontecido com o Centro de Reabilitac;ao do Norte,
sendo por isso pouco ou nada estranho que se continue a fazer todas as tentativas de desqualificac;ao dos
servic;os existentes nas nossas freguesias por forma a poderem justificar os seus encerramentos . Em relac;ao

a extensao

do Centro de Saude de Barao do Corvo na Afurada, disse que continua a recear pelo seu

encerramento, como aconteceu recentemente com alguns postos de saude a nascente do concelho de Vila

a consequente transferencia do
afirmou que tal se deve igualmente a forc;a e a importancia dos

Nova de Gaia . Relativamente ao encerramento da farmacia da Afurada e
seu Alvara para a freguesia de Canidelo,

neg6cios da saude, recordando que aquele estabelecimento de venda de medicamentos foi instalado numa
superffcie comercial, que e um local de comercializac;ao muito apetecivel. --------------------------------------------- 0

DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, recordou que o Presidente da Junta se comprometeu

publica mente a fazer tudo para impedir o encerramento da extensao de saude do Centro de Saude de Barao
do Corvo na Afurada, apesar de todos os problemas que sao conhecidos. ---------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO pediu autorizac;ao para que fosse o Vogal Raimundo Filipe a dar

resposta as ultimas intervenc;oes dos membros da Assembleia, por estas se terem centrado sabre questoes
relacionadas com o funcionamento e eventual encerramento da extensao do Centro de Saude de Barao do
Corvo na Afurada e a inexistencia de farmacia nesta freguesia. ------------------------------------------------------------ 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE comec;ou por afirmar que, como e de conhecimento de todos os membros da

Assembleia, a gestao dos Centros de Saude nao

e da competencia das Camaras Mun icipais ou das Juntas de

Freguesias. Esclareceu que essa responsabilidade e do Governo da Republica, atraves das Administrac;oes
Regionais da Saude. E que no caso concreto da eventual reorganizac;ao dos servic;os de saude do concelho
de Vila Nova de Gaia, essa e uma competencia da Administrac;ao Regional Saude do Norte. Assegurou, no
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entanto, que a Junta de Freguesia tara uma detesa intransigente da manuten~ao do centro de saude de
Barao do Corvo e da sua extensao na Aturada, com as melhores condi~6es e qualidade possfvel. E garantiu
que apesar de essa nao ser uma competencia da Junta, o seu Executivo tudo tara para assegurar a
manuten~ao dos cuidados de saude de proximidade existentes, onde se inclui as servi~os de uma nova

tarmacia na Aturada, porque e atraves deles que se cumpre o desfgnio constitucional de garantir a
universalidade e uma maior acessibilidade dos cuidados de saude as popula~6es. -----------------------------------

3 . PERfODO DA ORDEM DO DIA

3. 1. REVOGA<;AO E CONSEQUENTE ANULA<;AO DA DELIBERA<;AO DA ASSSEMBLEIA DE FREGUESIA DO ARTQ.
22Q. DO REGULAMENTO DE TABELAS E TAXAS, DAS RUBRICAS: CONCESSAO DE SEPULTURAS GERAIS COM
EMPAREDAMENTO; CONCESSAO DE SEPULTURAS REMIDAS (+ 25 ANOS). ---------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu autoriza~ao para que o tempo regimental do seu Grupo

Parlamentar tosse transterido para o Grupo Parlamentar do PSD neste Perfodo da Ordem do Dia, pedido
que mereceu a anuencia de todos os partidos com assento na Assembleia . -------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, apresentou a considerac;:ao do plenario uma Proposta de

Revogac;:ao e consequente Anulac;:ao da Deliberac;:ao da Assembleia de Freguesia do Artigo vigesimo segundo
do Regulamento de Tabelas e Taxas, das Rubricas "Concessao de Sepulturas Gerais com Emparedamento e
Concessao de Sepulturas Remidas (mais de vinte e cinco anos), que se junta a esta ata como Anexo C 20.11.2014. De seguida

esmiu~ou

as raz6es que motivam esta Proposta, que originou, alias, o

Requerimento dos Grupos Parlamentares do PSD e do CDS que acabaria par determinar a convocac;:ao desta
sessao extraordinaria da Assembleia de Freguesia. E concluiu dizendo que nao e contra as taxas, mas contra
as seus aumentos, uma vez que o Cemiterio sempre deu Iuera, apesar das muitas obras de benetic ia~ao a
que toi sendo sujeito ao Iongo dos anos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO comec;:ou par considerar que a proposta apresentada pelos

grupos parlamentares do PSD e do CDS nao taz qualquer sentido. Em resposta

a atirma~ao

de que as

pessoas nascidas em Santa Marinha tem direito a ser enterradas no nosso cemiterio paroquial, sublinhou a
contradi~ao entre esta afirma~ao e o procedimento adaptado par quem a taz enquanto gestores da antiga

Junta de Santa Marinha, que cobravam mil euros par inumar cidadaos aqui nascidos e que toram entretanto
deslocados contra vontade para outras treguesias. Recordou depois que sao quarenta as sepu lturas gerais
com emparedamento existentes e que estas toram construfdas ha dais anos pelo executivo da antiga Junta
de Santa Marinha. Sa lientou de seguida que a Junta tem uma grande reserva de sepulturas para o caso de
~ - - -- -- --------------------- ---- ----------- --------------------------- ----- -- - ---------------------------------------------------- ------------- - -- ---- ------------- -------------- -------- ---------- -------
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existir qualquer calamidade, pelo que de nada serve invocar esse fantasma. Relativamente

a concessao de

sepulturas remidas, salientou que s6 os familiares o podem fazer e que tal s6 e possivel desde que haja a
concordancia de todos. E salientou que quem esta agora contra a concessao de sepulturas tambem as fez
no passado. Sublinhou que ninguem e obrigado a concessionar sepulturas e que o que e facto e que ha
muitos cidadaos a quererem faze-lo. A terminar, disse que o cemiterio tem inumeras sepulturas livres e que
mais haveria se nao estivessem muitos levantamentos por faze r, e que ha muito estao fora do prazo,
situac;ao que atual Executive se propoe resolver, chama ndo os familia res

a sua responsabilidade. --------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, elencou o conjunto de razoes pelas quais os grupos parlamentares do

PSD e do CDS propoem a revogac;ao do artigo vigesimo segundo do Regulamento de Tabelas e Taxas,
acusando o Executive da Junta de se preocupar apenas com o aumento das suas receitas atraves do
Cemiterio. E recordou uma proposta de recomendac;ao apresentada pelo Bloco de Esquerda em abril do
ano de dois mil e tres, numa reuniao da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha, para justificar a sua
perplexidade face ao voto favoravel daquela forc;a politica ao atual Regulamento do Cemiterio. ----------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, afirmou que manteria a mesma proposta apresentada em dois mil

e tres, se os pressupostos fossem hoje os mesmos. Recordou que nessa altura tambem se insurgiu contra o
tratamento diferenciado a que se sujeitava a populac;ao da escarpa da Serra do Pilar e da ilha Faca Lisa que
fora deslocalizada

a forc;a

para outras freguesias. E, sobre o atual Regulamento do Cemiterio, considerou

que ele podia ser melhor, mas que ha uma coisa que ele nao tem: os hiatos juridicos que o outro tinha. Por
ultimo, sugeriu ao atual Executive da Junta que se fizessem drenagens no cemiterio e se promovessem
sessoes de esclarecimento e debate sobre cremac;ao . ------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu direito de resposta ao Deputado Joaquim Viana, para afirmar

que as pessoas que transitaram da escarpa da Serra do Pilar para Vila D'Este nao foram empurradas; foram
embora porque quiseram. Sobre o cemiterio, sugeriu ao Executive da Junta que se fac;a um regulamento
sob re as se p u ltu ras que passa m de ge rac;ao para ge rac;a o. ------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, sugeriu que o Executive fizesse um plano de corte das suas

despesas, em vez de utilizar o cemiterio paroquial quase unicamente como fonte de receita. Defendeu, por
isso, o redimensionamento da atividade da Junta de Freguesia face a conjuntura atual, em vez de querer
fazer tudo como se nao houvesse grandes constrangimentos financeiros. ---------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE MANUEL CACHEIRA, do PS, defendeu o Regulamento do Cemiterio em vigor, pelo que

votara contra a proposta de revogac;ao agora apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS. E
recordou que, atualmente, existe uma maior transparencia, afirmando que Ionge vao os tempos em que o
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povo da Afurada era discriminado pela negativa quanto ao uso do cemiterio, tendo havido quem afirmasse
que "o povo da Afurada tinha de resolver os assuntos dos seus mortos". ----------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, pediu direito de resposta para dizer que os execut ives da antiga

Junta de Santa Marinha, a que presidiu, nunca colocaram qualquer objec;ao ao enterramento dos mortos da
freguesia da Afurada no seu cemiterio paroquial. E afirmou que, em 2001, quando o executive da Junta era
do Partido Socia lista, foi tomada uma decisao que colocava os defuntos da Afurada em igua ldade de
circunstancia com os mortos das outras freguesias, que sao sujeitos a uma taxa de nao recenseados na
freguesia de Santa Marinha. E, a terminar, disse que quando foi fundada a Junta de Freguesia de Sao Pedro
da Afurada, em 1952, foi pedido que o presidente da Camara Municipal Vila Nova de Gaia, o presidente da
Junta de Freguesia de Santa Marinha eo povo de Santa Marinha, acolhesse no seu cemiterio os falecidos da
Afurada enquanto o cemiterio desta freguesia nao fosse construfdo. E a verdade e que ate hoje o cemiterio
da Afu rada ainda nao foi construfdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu direito de resposta para dizer ao Deputado Jose Manuel

Cacheira que nao va le a pena lamber feridas do passado, exatamente por isso mesmo, por serem do
passado. Recordou que somos hoje uma Uniao de Freguesias, pelo que esse problema esta ultrapassado
pelas circunstancias. E confirmou a existencia de um acordo forma l desde a fundac;ao da Junta de Freguesia
de Sao Pedro da Afurada, em 1952, que estabe lece que os falecido s da Afurada sejam enterrados no
ce mite rio pa roq u ia I situ ado em Santa Marin ha. ------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, considerou ser inadmissfvel o uso sistematico do direito de

resposta por parte de alguns deputados, apelando ao Presidente da Assembleia que evite a elevada
quantidade de intervenc;oes feitas ao abrigo desta figura regimental. Afirmou nao ser verdade que os
cidadaos deslocados da escarpa da Serra do Pilar tivessem abandonado as suas casas de livre vontade,
recordando que eles foram obrigados a sair face

a presenc;a das forc;as pol iciais. E concl uiu dizendo que o

anterior executive da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha andou sempre a reboque da Camara
Municipal, permitindo com o seu silencio que o anterior executive camarario forc;asse a sa fda dos
moradores do Iado poente da escarpa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, a prop6sito do uso e abuso da figura regimental de direito de

resposta, por parte do PSD, fez a apologia do bom senso e pediu que se respeitasse o acordo feito numa
recente conferencia de lideres, facilitando assim o trabalho da mesa da assembleia . -------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, referiu-se tambem a excessiva uti li zac;ao do pedido de direito de

resposta, pedindo igualmente que houvesse alguma contenc;ao no uso dessa figura regimental. E recordou o
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consenso obtido na ultima conferencia de lfderes. ---------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERciCIO, ap6s pedir autorizac;ao para que o Vogal Raimundo Filipe

pudesse dar resposta a uma afirmac;ao do Deputado Joaquim Leite, fez questao de afirmar que nao e
verdade que o Executivo utilize o cemiterio para fazer receita a todo o custo, sublinhando que este nao
criou nada de novo, uma vez que a taxa da agua foi uma criac;ao do executivo da antiga Junta de Santa
Marinha e que a concessao de sepulturas tambem foi uma medida implementada por aquele executivo . ----- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, que afirmou ter sido um Executivo

do Partido Socialista, na Junta de Santa Marinha, que em 2001 tratava os fa lecidos da freguesia da Afurada
em igualdade de circunstancia com quaisquer outros falecidos nao recenseados em Santa Marinha,
recordou que exerce func;oes de auta rca ha cerca de vinte anos e que se lembra muito bern que o Executivo
a que fez referencia era composto por cidadaos eleitos pelo Partido Socialista, mas tambem por membros
do Partido Social Democrata. Depois de fazer este enquadramento hist6rico, que considerou ser essencial,
afirmou que o atual Executivo da Junta tern feito e continuara a fazer urn grande esforc;o de contenc;ao de
despesas. E acrescentou que foi pena que o PSD, ao ser convidado ao abrigo do Direito de Oposic;ao, nao
tivesse apresentado contribuic;oes nesse sentido para a elaborac;ao do Orc;amento de 2015, ignorando
completamente o convite. Considerou depois que as receitas do cemiterio vao deixando aos poucos de ser
um fator determinante no funcionamento da Junta, mas que ainda tern urn peso consideravel. ----------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em votac;ao a Proposta de Revogac;ao e consequente Anu lac;ao da

Deliberac;ao da Assembleia de Freguesia do Artigo vigesimo segundo do Regulamento de Tabelas e Taxas,
das Rubricas "Concessao de Sepulturas Gerais com Emparedamento e Concessao de Sepulturas Remidas
(mais de vinte e cinco anos, apresentado pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que foi REJEITADA
P0 R M AI 0 RI A. ------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- ----

VOTOS FAVORAVEIS = 7 (PSD 5, CDS 2)
VOTOS CONTRA= 11 (PS 8, CDU 2, BE 1)
ABSTEN<;:AO = 1 (PSD 1)

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, fez Declarac;ao de Voto para justificar a sua abstenc;ao, que

considera ser um ato honesto e democratico, afirmando que nao ficaria de bern com a sua consciencia se
nao desse o beneficia da duvida ao Executivo da Junta, depois de o Vogal Raimundo Filipe ter assumido que
havera um grande esforc;o no corte das despesas. E declarou-se disponivel para ajudar nesse sentido. --------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, na qualidade de lfder da bancada do PSD e tambem em representa c;ao do
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CDS, fez Declara~ao de Voto, lamentando a atitude dos deputados que votaram contra a proposta daqueles
grupos parlamentares, bem como de quem violou a disciplina de voto do seu partido e se absteve na
vota~ao,

permitindo assim que o Executive da Junta de Freguesia venda o patrim6nio publico pondo em

risco a sustentabilidade do cemiterio paroquial de Santa Marinha. -------------------------------------------------------0

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,

nao havendo mais nada a tratar, quando era uma hora e vinte minutos

deu por encerrada a reu niao, da qual se lavrou a presente Ata cuja minuta foi entretanto aprovada por
1

unanimidade (Anexo D -

U0 ~w t.~·t;)A~

I

20.11.2014)
em reuniao

1

por

que depois de lida foi

"?.>D

realizada a

.<)Sz:\:e.Y\~.

2-olG

I

e devidamente

arq u iva da. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

(AUGUSTO JOSE CONCEI<;:AO SOARES)

SEGUNDO SECRETARIO DA A SSEMBLElA DE FREGUESIA

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)

1pag. -toLIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUAORIENIO 2013/ 2017

