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ATA N.2 17
SESSAO EXTRAORDINARIA
2!!. REUNIA0-25/11/2014

- Aos vinte e cinco dias do mes de novembro do ano de dais mil e catorze, pelas vinte e uma horas e
cinco minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao
Pedro da Afurada, no salao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis,
numero 545, em Santa Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto
Jose Concei~ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente l.Q e 2.Q Secretario . ----------- Registou-se a

presen~a

dos deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto

Cacheira, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Agostinho da Silva Viana,
Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose Concei~ao Soares;
(do PSD)- Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Ana bela de Almeida Carrir;:o,
Eduardo Jose Moreira Matos, Jose Ferreira da Costae Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP)Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria da Assun~ao dos Santos Carvalho; (da
CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) - Joaquim Manuel
Peres Vi an a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes : os Deputados 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 substituir;:ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU .
- 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 Lufs Gonzaga Ara ujo de
Mag aIh ae s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida infcio

a ORDEM DE

TABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l.INTERVEN~AO DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou par conceder o usa da palavra aos tres cidadaos inscritos

para intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ------------------------------------------------------------------0 CIDADAO BRUNO SIMOES criticou um texto que circula pela freguesia de Santa Marinha onde se

pede apoio na oferta de generos alimentlcios atraves de compras feitas nalgumas superficies
comerciais. E estranhou que alguns deputados municipais com responsabilidades nas Juntas de
Freguesia nunca usem da palavra para defender o interesse das freguesias que representam. ---------- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA lamentou que a zona envolvente ao ediflcio-sede da Uniao de

Freguesias continue ha uns dias sem

ilumina~ao

publica, bem como pelo facto de o hall daquele

mesmo ediflcio estar praticamente as escuras. E mostrou-se preocupado pela diflcil

situa~ao

em que

vive o Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, que corre o risco de encerrar as suas portas. ---- 0 CIDADAO ARTUR LOPES pediu explica~oes sabre as criticas que o Presidente da Junta fez a sua
interven~ao

na Assembleia de Freguesia de dezoito de novembro passado . Afirmou que o Centro

Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, do qual

e presidente de dire~ao, encerrara definitivamente as

suas portas no proximo dia trinta e um de dezembro. A concluir, afirmou que aquela coletividade, as
seus dirigentes e s6cios, se sentem completamente sozinhos e abandonados pelas autarquias, que
nao se dignam sequer a dar qualquer informa~ao sabre o que pensam fazer sabre o assunto. ----------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Bruno Simoes, afirmou que o Executivo nao se

desviara um millmetro do seu compromisso com as mais desfavorecidos e, par isso, tem contado
com a colabora~ao de algumas superficies comerciais onde tem recolhido alimentos, com o apoio
dos agrupamentos de escuteiros, visando a constitui~ao e oferta de Cabazes de Natal as famllias mais
carenciadas das duas freguesias. E adiantou que se encontra em elabora~ao um documento que
regulamentara de forma clara todo o tipo de apoios existentes e quem deles pode beneficiar.---------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Jorge Almeida, afirmou que nao se lembra de o

ter vista em alguma momenta a defender o Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia, que se
debate ha muitos anos com problemas relacionados com a sua sede. Quanta a falta de

ilumina~ao

na

zona envolvente ao ediflcio-sede da Uniao de Freguesias, disse que ja reportou a situa~ao a Camara
Municipal, aguardando-se agora que as servi~os tecnicos da empresa Aguas de Gaia atuem . ------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Artur lopes, disse que nao pode admitir que se

diga, como aconteceu nesta reuniao e em reuniao passada da Assembleia de Freguesia, que a Junta
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tenha alguma vez abandonado o Centro Cultural e Recreativo do Lugar de Gaia . E recordou que o
membro do Executivo com o pelouro das coletividades esteve sempre presente nas conversar;:oes
com os vereadores da Cultura, Desporto e Educar;:ao, visando a resolur;:ao do problema da sede
daquela coletividade. E, a terminar, afirmou que o presidente da Camara Municipal tern o assunto
em suas maos e que sera o proprio a dar diretamente a informar;:ao que se anseia. ------------------------2.PERiODO DA ORDEM DO DIA

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

a considerar;:ao

da Assembleia de Freguesia a Proposta de

do autarca Agostinho Viana como Vagal da Junta de Freguesia, em substituir;:ao do Vagal Luis

Gonzaga que apresentou a renuncia ao cargo, tendo esta sido APROVADA POR MAIORIA. --------------

I VOTOS FAVORAVEIS = 12
VOTOS CONTRA = 7

Ap6s o resultado desta votar;:ao, o autarca Agostinho Viana ocupou o Iugar no Executivo e o
Deputado Luis Gonzaga tomou assento na Assembleia . Por sua vez, a autarca Margarida Ferreira
ocupou o Iugar deixado em aberto pelo membro da bancada do PS, Agostinho Viana .---------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA saudou a eleir;:ao do novo Vogal do Executivo da Junta, Agostinho Viana,
desejando-lhe as maiores felicidades no exerdcio das novas funr;:oes, e elogiou a forma leal e
empenhada como o agora Deputado Luis Gonzaga exerceu o seu cargo de Vagal da Junta de
Freguesia, a quem desejou tambem as maiores felicidades no desempenho das novas funr;:oes. --------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, lamentou a renuncia ao cargo de membra da Junta do agora
Deputado Luis Gonzaga, recordando que o Executivo, que era maioritario, passou agora a ter uma
representar;:ao minoritaria na Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------

-0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, saudou a eleir;:ao do novo Vogal Agostinho Viana, que ira
tornar o Executivo mais forte, apesar das divergencias que existem entre ele eo Presidente da Junta
e que sao muitas e publicas. E afirmou que tern pena que as mudanr;:as se fiquem por aqui, uma vez
que, na sua opiniao, a freguesia da Afurada continua muito mal representada no Executivo da Junta.-

-0

DEPUTADO

LUrs GONZAGA, da

CDU, agradeceu as palavras do Presidente da Junta e esclareceu

as razoes que motivaram a sua renuncia ao cargo de Vogal do Executivo .------------------------------------
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- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, congratulou-se igualmente com a eleic;ao do novo Vagal do
Executive Agostinho Viana, desejando-lhe as maiores felicidades no exerdcio das suas func;oes. ------2.2 . APRECIA~AO E VOTA~AO DA PROPOSTA DE NOVO REGULAMENTO DO AUTOCARRO E CARRINHA
DE N0 VE lUG ARES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma brevissima apresentac;ao do documento em apreciac;ao,
reconhecendo que o Regulamento ainda em vigor e um bam documento, tendo no entanto alguns
pontos que justificaram as alterac;oes agora introduzidas e que sao facilmente detetadas par todos,
colocando-se no entanto

a disposic;ao

dos membros da Assembleia de Freguesia para prestar

eventuais esclarecimentos adicionais e responder a todas as duvidas que queiram suscitar. ------------- 0 DEPUTADO JOSE MANUEL CACHEIRA, do PS, comec;ou par dizer que se disponibiliza para
conduzir graciosamente qualquer dos veiculos, caso a Junta nao tenha capacidade de resposta para
satisfazer todos os pedidos de cedencia ou aluguer, par motivo de descanso ou par momentaneo
impedimenta do seu motorista par motivos de forc;a ma ior, uma vez que esta legalmente habil itado
a faze-to . Sublinhou depois a justeza de algumas alterac;oes relativamente ao Regulamento anterior,
destacando nomeadamente a abertura

a deslocac;ao das viaturas

para os concelhos a sui de Vila

Nova de Gaia, sem custos acrescidos para os utilizadores, e declarou que a bancada do Partido
Socialista votara favoravelmente a proposta em aprec;o. ----------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, chamou a atenc;ao para alguns artigos da proposta de
Regulamento em apreciac;ao, nomeadamente o ponto quatro do seu artigo sexto e o ponto um do
seu artigo decimo, que entende merecerem algumas retificac;oes, razao pela qual apresentou

a

considerac;ao do Executive uma proposta de alterac;oes que se junta a esta Ata como Anexo A -

25.11.2014.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, deu os parabens ao Presidente da Junta par reconhecer a boa
qualidade do Regulamento de Utilizac;ao do Autocarro e Carrinha de nove lugares ainda em vigor,
lamentando que nao tivesse feito o mesmo relativamente ao Regu lamento em Cemiterio entretanto
revogado pela Assembleia em reuniao recente. Par ultimo, afirmou que a cedencia das viaturas
autocarro aos domingos e feriados devia ser gratuita para as instituic;oes das freguesias. ----------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, colocou em causa a substituic;ao do motorista da Junta de
Freguesia par qualquer outro condutor, nas ausencias e impedimentos daquele, parse tratar de um
servic;o de grande responsabilidade que requer nao s6 habilitac;oes especificas, mas tambem o seu
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grau experiencia pr<Hica na conduc;ao de veiculos de transporte de pessoas. --------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, debruc;ou-se tambem sobre a necessidade de garantir que o
condutor substituto eventual do motorista da Junta possua habilitac;ao legal e experiencia suficiente
para conduzir os vefculos, reservando a sua decisao de voto para a necessaria clarificac;ao dessa
questao e restantes alterac;oes que venham a ser introduzidas

a proposta em apreciac;ao. ---------------

- 0 DEPUTADO AMJLCAR ARAUJO, do PSD, afirmou que o seu Grupo Parlamentar ira votar contra a
proposta do Regulamento em apreciac;ao por nao concordar com o seu articulado na generalidade,
dando como exemplo a discrepancia existente nos pontos dois e tres do artigo quatro daquele
documento, que, na sua opiniao, se anulam mutuamente. --------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, afirmou que nao ira inviabilizar a aprovac;ao da proposta
do Executivo, evidenciando, no entanto, algumas discrepancias, erros e omissoes, que, na sua
opiniao, fragilizam o documento, mesmo que nele se venham a introduzir as alterac;oes sugeridas
pela CDU e a clarificac;ao requerida pelo Deputado Joaquim Viana.---------------------------------------------- 0 VOGAL MARIO REIS, em substituic;ao e a pedido do Presidente da Junta, prestou todos os
esclarecimentos sobre as duvidas suscitadas pelo plenario da Assembleia de Freguesia, contestando
todos argumentos aduzidos pelos Deputados do PSD e do CDS, ao mesmo tempo que informou que o
Executivo estava naquele momenta a clarificar a questao referida pelo Deputado do Bloco de
Esquerda e a estudar as alterac;oes sugeridas pelo Grupo Parlamentar da CDU. ------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA deu conhecimento de que o Executivo decidiu acolher as alterac;oes ao
documento em aprec;o sugeridas pelo Grupo Parlamentar da CDU, fazendo entretanto chegar

a Mesa

da Assembleia um nova Proposta de Regulamento do Autocarro e da Carrinha de 9 Lugares, que se
junta a esta Ata como Anexo B- 25.11.2014. -------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de ouvido o plenario, colocou em votac;ao a Proposta do
novo Regulamento do Autocarro e da Carrinha de 9 Lugares, que foi APROVADA POR MAIORIA. ------VOTOS FAVORAVEIS = 11 (PS 8, CDU 2, BE 1);
VOTOS CONTRA= 7 (PSD 5, CDS 2);
ABSTEN<;OES = 1 (PSD 1).

----------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA1 nao havendo mais a tratarl quando eram vinte e tres horas e trinta

e cinco minutOS deu par encerrada a reuniaol da qual se lavrou a presente Ata cuja minuta que se
1

anexa

1

a presente ata como Anexo C -

que depois de lid a foi
realizada a

25.11.2014 foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE,
1

AQ(LO \)~~

'0o. s..b1'0 JhLO . ±-o \f,

0

1

par
I

UtJA.\-J( t\.i'04.9\

I

em reuniao

e devidamente arquivada . ----------------------------------------

PRESIDENTE DA A SSEMBLE lADE FREGU ESIA

~D~~R~ h
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0 SEGUNDO SECRETARIO DA A SSEMBLE lADE FREGUESIA

(AUGUSTO JOSE
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