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ATA N.2 18
SESSAO ORDINARIA
1!!. REUNIA0-22/12/2014

- Aos vinte e dois dias do mes de dezembro do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas e
quinze minutes, reuniu em Sessao Ordinaria, 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 Conceir;:ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2
e 2. 2 Sec reta rio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a presen!;a dos deputados: (do PS)- Salvador Pereira dos Santos, Adeline Jose Moreira

de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Augusto Jose
Conceir;:ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira, Jose Maria Moreira e Armando Candido Pereira
Lopes; (do PSD) - Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carrir;:o, Eduardo Jose
Moreira Matos, Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires e Alexandre Valente da Silva;
(do CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assunr;:ao dos Santos

Carvalho; (da CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) Joaq u i m Man ue I Peres Viana. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes substitui!;oes: Jose Manuel Neto Cacheira e Maria Jose Fonseca Pinto

Alves, do PS, apresentaram pedidos de substituir;:ao, dando assim Iugar a Jose Maria Moreira e
Armando Candido Pereira Lopes, do PS, sendo que o Presidente da Assemblei a deu posse a este
ultimo como Deputado . Joaquim Magalhaes Leite, do PSD, apresentou pedido de substituir;:ao, dando
assim Iugar a Alexandre Valente da Silva, do PSD. Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes, 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 substituir;:ao, dando assim Iugar a Jose Carlos
So a res Simoes Costa da CD u. ---------------------------------------------------------------------------------------------I

- 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: Jose
Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa Silva Reise Agostinho da Silva Viana.----------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida infcio

a ORDEM DE

TABA LH OS 0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO
- Nenhum dos cidadaos presentes manifestou intens;ao de usar da palavra, pelo que o Presidente da

Assembleia de Freguesia passou de imediato ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhoso -----------------

2.LEITURA E VOTA~AO DA MINUTA ATA DA REUNIAO DE 20 .1 1.2014

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou

a discussao

e votas;ao a Minuta da Ata da Reuniao da

Assembleia de Freguesia de vinte de novembro de dais mil e catorze, que foi APROVADA POR
UN AN I M IDADE 0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
3 o10 EX PED IE NTE DA ASSEMBLE lA -----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu
se junta

a

a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que

pre se nte Ata: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A- 22.12.2014

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

Anexo B- 22.12.2014

Correspondencia Expedida -------------------------------------------------------

3020 OUTROS ASSUNTOS, conforme o n20 1 do artigo 2420 Do Regimento. --------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, comes;o u por se referir a alguns problemas
relacionados com os balne<hios existe ntes na rua da Fervens;a e junto

a lgreja

de Santa Marinha,

alerta ndo para a existencia de abuses na utilizas;ao dos primeiros e para o desespero dos muitos
turistas que nos visitam e se confrontam frequentemente com o encerramento inusitado dos
segundoso Face a estes problemas, sugeriu que se co loque um sistema de va lvulas de controlo de
aguas com t empo maximo para ba nhos e que se assegure um rigoroso cumprimento dos horarios de
funcionamento de ambos os balnearioso Chamou depois a atens;ao para o desaparecimento de um
lampiao na rua da Mesq uita, reclamando a sua reposis;ao urgente por se t ratar de uma zona muito
escurao A terminar, deu co nta da existencia da desloca<;ao de um bloco de granite na parede do
antigo Museu Arzuaga, na rua da Fervens;a, que representa um grande perigo para peoes e viaturaso -
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, disse ter estado recentemente no cemiterio paroquial, tendo
contactado o Tesoureiro da Junta, alertando-o para algumas questoes relacionadas com aquele
equipamento, nomeadamente para uma informac;ao ali afixada que esta em desacordo com as taxas
em vigor. Chamou ainda a atenc;ao para a seguinte omissao nessa informac;ao relativamente a
atestados: "no final devia estar escrito que as pessoas carenciadas, sem condic;oes econ6micas, nao
pagam nada". E, por fim, reclamou tambem contra a inexistencia de uma informac;ao precisa sobre
sepulturas remidas e concessao de campas, para que todos saibam quais sao de facto as regras . ------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, afirmou que a inexistencia de uma farmacia na Afurada
e de facto um grande problema que urge resolver, mas disse nao perceber como esse importante e
indispensavel servic;o publico pode ser instalado no edificio da Junta, como alegadamente se
pretende fazer. E recordou que naquele mesmo edificio ja funciona uma biblioteca e um posto de
enfermagem, para alem dos servic;os administrativos, falando-se agora tambem num espac;o de
apoio aos cidadaos. E perguntou como tudo isto pode coabitar no mesmo edificio. ------------------------ 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, comec;ou por recordar que a Assembleia de Freguesia
aprovou, nao ha muito tempo, uma moc;ao em defesa da Fabrica de Ceramica das Devesas eo que se
continua a assistir e a uma degradac;ao acelerada daquele complexo industrial. E perguntou se existe
alguma novidade sobre o assunto, defendendo que ali se instale um equipamento social que invoque
a hist6ria que aquele complexo encerra. Referiu-se depois

a situac;ao em que vive o Centro Cultural e

Recreative do Lugar, perguntando sea desativac;ao da Escola da rua Viterbo Campos nao pode ajudar
a resolver o problema da sede daquela coletividade. Sublinhou que, para alem de nao ter uma
farmacia que sirva a sua populac;ao, a freguesia da Afurada tambem nao tem uma caixa multibanco e
nao dispoes de um posto de correios, situac;ao que se vive tambem na freguesia de Santa Marinha
cota baixa,

a beira-rio.

E, de seguida, colocou

a considerac;ao

a

dos membros da Assembleia as

seg u i ntes pro po sta s: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------••••

'

~.

'''"'"'' 'w wo "''''"'"'"'ow"'

An exo C -

'' ""' "'""'_ , _ _ ,,_,.,,,,,,,___

22.12.2014: PROPOSTA DE RECOMENDA<;AO- RECOMENDAR i;

AJUNTA DE FREGUESIA E ACAMARA MUNICIPAL QUE PROMOVAM JUNTO
DAS

ENTIDADES

COMPETENTES

DILIGENCIAS

DE

AVOCA<;AO

'

OS CO TR . ( S
)·
v0T
N A. 9 p 8, PSD 1 I

E/OU

LOCA<;AO DO EDIFJCIO DA ESCOLA DE VITERBO CAMPOS, NO LUGAR DE
; GAIA, PARA FINS DE PROMO<;AO E PRESERVA<;AO DE VALENCIAS DE

VOTOS A FAVOR: 8 (PSD S, CDS 2,
BE 1);
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i A nexo D - 22.12.2014: MOc;AO - MANIFESTAR TOTAL SOLIDARIEDADE

APROVADA POR MAIORIA

' COM OS TRABALHADORES DA METRO DO PORTO, VIA PORTO, EMEF E

VOTOS A FAVOR: 8 (PSD 3, CDS 2 ,

! BOMBARDIER NA DEFESA DOS RESPETIVOS POSTOS DE TRABALHO;

CDU 2, BE 1);

RECOMENDAR QUE SEJA PROMOVIDO 0

NECESSARIO DIALOGO NO

: SENTIDO DE SUSPENDER OR PROCESSOS DE PRIVATIZAc;AO DA METRO DO
PORTO; GARANTIR A REDE METROPOLITANA SOCIAL DE TRANSPORTE

VOTOS CONTRA: 2 (PSD 2);
ABSTEN~OES :

9 (PS 8, PSD 1).

PUBLICO E OS CRITERIOS DE MOBILIDADE; REVALIDAR OS ACORDOS DE
, SERVIc;O DE TRANSPORTE E MANUTENc;AO EM DIALOGO COM AS
CAMARAS MUNICIPAlS E OS REPRESENTANTES DA AREA METROPOLITANA
DO PORTO .
. ··········-·-·········-·············-·· ·--·····--·······-··-···· ······-·-·· .. ······-·-·-··· ·--·········-·-·······-·······-·-·-·-·······-·-·-·-·······-····-·-·-····-·····-·····-·-·-···-····-·-····-······ --·-··-·-·-····-·•f·-·-·-······-·-··-·······-·--··--···-······-·--·-·--·-·-·--······---·---··-·····-·-·

, Anexo E- 22.12.2014: MOc;AO- MANIFESTAR TOTAL SOLIDARIEDADE
• COM OS TRABALHADORES DA STCP NA DEFESA DO SERVIc;O PUBLICO E ·

APROVADA POR MAIORIA

VOTOS A FAVOR: 8 (PSD 3, CDS 2,

: DOS RESPETIVOS POSTOS DE TRABALHO; RECOMENDAR QUE SEJA

CDU 2, BE 1 );

;; PROMOVIDO 0 NECESSARIO DIALOGO NO SENTIDO DE SUSPENDER OR
REDE
' PROCESSOS DE PRIVATIZAc;AO DA STCP; GARANTIR A

VOTOS CONTRA: 2 (PSD 2);

METROPOLITANA SOCIAL DE TRANSPORTE PUBLICO E OS CRITERIOS DE

ABSTEN~OES: 9 (PS 8, PSD 1).

, MOBILIDADE; REVALIDAR OS ACORDOS DE SERVIc;O DE TRANSPORTE E
! MANUTENc;AO EM DIALOGO COM AS CAMARAS MUNICIPAlS E OS

REPRESENTANTES DA AREA METROPOLITANA DO PORTO.

L.. ·-····-········-··- ... ..... ··---····-···········-····-···-·-·······-·-················-···· ··········-·- -·-·· · · · ······ · ·····-·····-··············--·-·-··············-·-·-·······-·-·····-·-·················-·······-·······-· ···--··-··-·-······ ············'--············-······-····························-········... ··-····-········-···

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resp osta ao De putado Alexandre Valente da Silva, recordou que a
gest ao d os b aln ea r io s e d a respo n sabilid ad e d a Cam ara Municipa l, sendo bem provavel que passe
p a ra a a lr;:ada d a Junta. l nfo rmo u que os ba lnea rios te m est ad o e nce r ra d os p or motivo d e fer ias do
v ig ilante, m as que ira repo rtar
gasto d e agua devido

a falta

a C3mara os p ro ble m as que d af d ecorre ram, bem

como o excessivo

de cont ro lo na utilizar;:ao dos balnea r ios. Re lativamente ao lampiao

d esa pa recido e ao bo lco d e granito desloca d o, agra deceu a chamada de at enr;:ao e ga ranti u q u e na
ma n ha do d ia seguinte pedira a inte rvenr;:ao d os servir;:os ca m a rario s. ---------------- --------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, e m resp osta ao De putad o Jose Costa, afi rm ou que ira certif icar-se dos
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eventuais erros, imprecisoes ou omissoes de que poderc§ enfermar a informac;:ao afixada no cemiterio
sobre o seu funcionamento e os regulamentos, taxas e prec;:os em vigor. E garantiu que as concessoes
de sepulturas remidas serao sempre objeto de parecer previo do assessor juridico da Junta.------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que nunca esteve em

equac;:ao a instalac;:ao de uma farm<kia no ediffcio da Junta. E esclareceu que, enquanto nao existir
uma nova farm<kia na Afurada, o que a Junta encara como possfvel passa por servir de posto recetor
de receitas de medicamentos que serao depois entregues no domicflio dos utentes por um tecnico
de uma farm<kia com a qual entretanto se celebre protocolo de colaborac;:ao. Sobre o espac;:o
cidadao, disse ser uma especie de balcao de atendimento

a populac;:ao que nao requer reforc;:o de

pessoal nem determina qualquer alterac;:ao nos servic;:os atualmente sedeados no ediffcio da Junta. --- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, afirmou que o dossie da antiga

Fabrica de Ceramica das Devesas esta nas maos do Presidente da Camara Municipal, que tem feito
tudo para evitar que o processo de degradac;:ao daquele patrim6nio se eternize, sendo sua convicc;:ao
de que sera encontrada uma soluc;:ao digna para o local no decurso do proximo ano. Sobre a
passagem do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia para as instalac;:oes da antiga Esco la da
rua Viterbo de Campos, fez saber que afinal aquele ediffcio e de propriedade privada, estando o
Presidente da Camara a tentar resolver o problema. Esclareceu que, para ja, os pertences da
coletividade transitarao para aquele ediffcio enquanto decorrem as negociac;:oes com os
proprietaries. E disse acreditar que a situac;:ao se resolvera em breve, recuperando finalmente as
gentes do Lugar de Gaia um espac;:o de encontro e convfvio, onde sera instalado de novo o seu Posto
de Enfermagem. A terminar, disse que a existencia de uma caixa de multibanco na Afurada sera de
novo uma realidade em breve e que acredita que o Espac;:o Ze da Micha e o Ediffcio da Junta na
Afurada ganharao tambem os desejados postos de correios. ------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE CARlOS COSTA, da CDU, reclamou a urgencia de uma intervenc;:ao nas

instalac;:oes do antigo Complexo da Ceramica das Devesas, cuja degradac;:ao aumenta de dia para dia,
chamando a especial atenc;:ao para um dos muros que ameac;:a ruir. De seguida, apresentou

a

considerac;:ao do plena rio as seguintes propostas: --------------------------------------------------------------------

1pag.- slfVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRI~NIO

2013/ 2017

.r ..a
.

~tV} ~.:-~-~¥~~$,
' ...... :..:

...

assembleia de fr~uesia

santamarmha
saopedroafurada
~--···i="liNEioi\i/:..i\.1eNro·e·· ~:..··r;·Ra·P-RiA:·· exlsriNcl/:.. -oo-(iNrR(i ··~ ·Nr.ERPRer/:..riva···rsE···iii-·---·-·

! DO PATRIMONIO DA AFURADA.

i VOTOS A FAVOR: 9 (PSD 5, CDS 2 ,
i CDU2) .

. Anexo G

-

22.12.2014:

MO~AO -

REJEITADA POR MAIORIA

RECOMENDAR A TODAS AS

; INSTANCIAS ENVOLVIDA NO PROCESSO LEGISLATIVO DE FUSAO DE
: FREGUESIAS QUE REVERTAM AQUELA DECISAO.

! VOTOS CONTRA: 16 (PS 8, PSD 6 ,
CDS 2);

VOTOS A FAVOR: 2 (CDU 2);

ABSTEN!;AO: 1 (BE 1).
••••••••·~-·•m•~•••·--·-•-•-••••••••••-••••• ••-••w•w•-•-•••-•"'"'"-'''

•• •• •• ,. ··- • . •·•· •·--•••

! Anexo H - 22.12.2014: MO~AO- SOLICITAR

A JUNTA DE

FREGUESIA,

CAMARA MUNICIPAL E AO GOVERNO QUE ENVIDEM TODOS OS ESFOR~OS
i NO SENTIDO DE REABRIR A FARMACIA DA AFURADA.

APROVADA POR MAIORIA

A

VOTOS A FAVOR: 10 (PSD 6, CDS
2, CDU 2);

;

VOTOS CONTRA: 8 (PS 8);

ABSTEN!;AO: 1 (BE 1).

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, congratulou-se pela atividade desenvolvida pela Junta,
dando especial enfoque a oferta de brinquedos as crian~as que frequentam o ensino basico, a
distribuic;ao de cabazes de Natal as famflias mais carenciadas e a realizac;ao do tradicional almo~o
senior de Natal. Congratulou-se tambem com a parceria da Camara Municipal e da Junta de
Freguesia no apoio dado a realizac;ao de obras de requalificac;ao na lgreja de Coimbroes. E, a
terminar, afirmou o Grupo Parlamentar do PS junta a sua voz as preocupac;oes ja manifestadas pelos
restantes partidos relativamente ao estado de degradac;ao da Fabrica de Ceramica das Devesas. -------A DEPUTADA MARGARIDA FERREIRA, do PS, congratulou-se com o trabalho conjunto havido entre
a Junta de Freguesia e a Camara Municipal que, tudo indica, resultara em breve na

re so lu~ao

do

problema da sede do Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia. ------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, elogiou algumas das iniciativas recentes da Junta,
destacando o arranjo dos jardins da Afurada de Cima, entre muitas outras. Criticou, po rem, algum
excesso e pouco cuidado no uso da pagina do Facebook, onde nao gostou de ver diversas fotografias
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de crianc;:as designadas como Crianc;:as carenciadas da Afurada

11
•

Criticou tambem a discriminac;:ao

feita numa iniciativa realizada na Marina, que reuniu um grupo de crianc;:as da Afurada de Baixo,
recordando que tambem existem crianc;:as na Afurada de Cima. Chamou depois a atenc;:ao para as
exlguas e pobres instalac;:oes do Rancho Folcl6rico da Afurada, que o levou, enquanto presidente da
antiga Junta da Afurada, a conceder, a custo zero mas com regras, a explorac;:ao do Bar da Casa do
Mar aquela instituic;:ao como meio de angariac;:ao de meios com vista a realizac;:ao de obras na sede.
Nesse sentido, quis saber se e verdade que a Junta celebrou um contrato de concessao daquele Bar
com o Rancho, onde se preve o pagamento de uma renda mensa! de cem euros. E, a terminar,
perguntou sea Junta ja fez alguma avaliac;:ao para saber qual o resultado da explorac;:ao apurado e se
este esta ou nao a ser destinado ao fim para o qual o espac;:o foi concessionado. ---------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, manifestou-se contra a realizac;:ao de um anunciado

rastreio auditivo aos mais idosos, por considerar que essa iniciativa resulta normalmente no
aconselhamento da aquisic;:ao de aparelhos auditivos demasiado caros para a bolsa da nossa
populac;:ao rastreada. Propos, isso sim, que a Junta colaborasse na medida das suas possibilidades no
combate a escassez de sangue no nosso pals, que, segundo dados recentes, apenas tem reservas
para tres unicos dias. E sugeriu que essa colaborac;:ao se traduzisse na parceria dos postos de
enfermagem com alguns dos servic;:os especializados na recolha de sangue. ---------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, reafirmou a sua convicc;:ao

de que o processo de degradac;:ao da antiga Fabrica de Ceramica das Devesas, que se arrasta ha
muito tempo, sera em breve finalmente interrompido pelo Presidente da Camara Municipal, que
sabera encontrar uma soluc;:ao para o futuro daquele equipamento hist6rico. -------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Adelino Araujo e Margarida Ferreira,

agradeceu as palavras elogiosas de ambos e reforc;:ou a sua certeza de que o Centro Cultural e
Recreativo do Lugar de Gaia voltara a ter muito em breve uma sede no seu Lugar de origem.----------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, comec;:ou por afirmar que se

nao fossem os atuais constrangimentos financeiros da autarquia, todos os espac;:os ajardinados das
duas freguesias ja teriam sido arranjados, como foi feito agora no Bairro Craveiro Lopes, na Afurada,
que ha muito necessitava de ser cuidado. E de seguida esclareceu que a in iciativa ocorrida na Marina
foi promovida por uma entidade privada, a qual a Junta nao podia deixar de se associar, nao sendo
no entanto da sua responsabilidade que a participac;:ao se limitasse a crianc;:as da escola da Afurada
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de Baixo. Disse que ainda questionou o facto, tendo obtido par resposta que s6 podiam participar no
evento cerca de vinte de crianc;:as, conseguindo mais tarde que a iniciativa se alargasse pelo menos a
todas as crianc;:as daquela Escola. Par fim, afirmou que tambem nao se reve na menc;:ao "crianc;:as
carenciadas da Afurada" e que vai providenciar de imediato a sua retificac;:ao. ------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que o Executive ira
continuar a sua polftica de realizac;:ao dos mais variados rastreios de saude, seguindo-se em breve
uma campanha de prevenc;:ao da Diabetes. E, a concluir, afirmou que a Junta tem estabelecido as
mais diversas parcerias com instituic;:oes ligadas ao setor da saude e que mantera essa politica. --------

4.PERfODO DA ORDEM DO DIA
4.1. APRECIAC:AO E VOTAC:AO DO PLANO DE ATIVIDADES, OR<;:AMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA
2015 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2014-2017, QUE INCLUI AS SEGUINTES PROPOSTAS:
AUTORIZA<;:AO PARA A DELEGA<;:AO DE COMPETENCIAS DO MUNICIPIO NA JUNTA E AUTORIZA<;:AO
PARA A JUNTA ESTABELECER FORMA$ DE COOPERAC:AO COM ENTIDADES PUBLICAS OU PR IVADAS---- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresentac;:ao dos documentos em apreciac;:ao, que se
juntam a esta Ata como Anexo I - 22.12.2014, destacando a existencia de um foco ainda maior nas
questoes sociais, uma preocupac;:ao acrescida com os problemas dos mais desfavorecidos e
vulneraveis, uma atenc;:ao permanente e ainda mais cuidada no acompanhamento da vida das
escolas das freguesias, um reforc;:o sensfvel no apoio as instituic;:oes sociais, culturais e desportivas,
um maior investimento na requalificac;:ao do cemiterio e dos ediffcios da Uniao de Freguesias, bem
como uma preocupac;:ao ainda mais assertiva na requalificac;:ao dos parques e demais espac;:os
pub I icos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, comec;:ou par considerar ter sido muito proffcua a reuniao
havida com o Executive ao abrigo do Direito de Oposic;:ao. Notou, porem, que o Presidente da Junta
havia falado sa bre a requalificac;:ao dos armazens dos aprestos e do Porto de Pesca da Afu rada, nao
estando essas medidas inscritas nos documentos em apreciac;:ao. Fez notar ainda que a requalificac;:ao
da Casa-Atelie de Soares dos Reis, medida aprovada par unanimidade em Assembleia de Freguesia,
tambem nao consta no Plano e Orc;:amento. Reconheceu que as verbas transferidas pelo Estado sao
insuficientes para a importancia e dimensao da realidade territorial atual, admitiu ainda que as
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dividas herdadas pela Junta poderao ser penalizadoras para a sua gestao, mas afirmou que isso nao
pode ser desculpa para um mau exerdcio. Pediu, por isso, informa~ao sabre o ponto da situa~ao das
dividas do passado, solicitou esclarecimentos sabre o numero de contratos de emprego-inser~ao a
celebrar e questionou sabre a bondade e exequibilidade da Regie Cooperativa. E, a terminar,
req ue reu a cia rifica~ao de algumas rubricas do or~a menta. -------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, come~ou por considerar que um Plano de Atividades nao

passa normalmente de um mero plano de inten~oes, dando como exemplo a i nscri~ao de obras no
salao nobre do ediffcio-sede da Junta no Plano do ano passado e que ainda estao por realizar. E
relativamente ao Or~amento, lamentou que haja uma grande discrepancia entre os montantes
inscritos em Despesas Correntes e em Despesas de Capital, em desfavor desta ultima, de onde saem
todos encargos com investimentos. Por considerar preocupante a verba prevista para investimentos,
que nao ultrapassa os cento e setenta e cinco mil euros, afirmou que a Junta devia pugnar junto da
Camara a

celebra~ao

de protocolos para que as obras prometidas durante a campanha eleitoral

sejam realizadas, destacando as beneficia~oes da Escola da Afurada de Baixo e a constru~ao da sede
do Rancho Folcl6rico da Afurada, entre outros investimentos. Quis saber depois se a Camara e a
Junta, a exemplo do que acontecia no passado, celebraram protocolo de apoio financeiro camarario
as Festas de Sao Pedro, que se cifrava ate aqui em dez mil e seiscentos euros, ou se o apoio se
resumira aos cinco mil euros inscritos no

Or~amento

da Junta. Deu de seguida como sugestao para

fazer face aos problemas financeiros da Junta que as verbas despendidas com o passeio senior, o
almo~o

de natal e os brinquedos as

crian~as,

que se cifram em trinta mil euros, sofram uma

redu~ao

na ordem dos vinte e cinco por cento. A terminar, considerou um exagero o dinheiro se paga ao
consultor de imagem e pediu celeridade na

implementa~ao

de um posto dos CIT na Afurada. ----------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por lamentar que a CDU nao tenha sido

consultada sabre a elabora~ao do Plano e Or~amento, fazendo de seguida a leitura de uma
Declara~ao

Polftica, que se junta a esta Ata como Anexo J - 22.12.2014, onde se elenca um conjunto

de medidas que vern sendo defendidas pelo seu Grupo Parlamentar e que nao sao contempladas nos
documentos em apreciac;:ao. E, a terminar, afirmou que, caso estas medidas nao sejam inclufdas
numa adenda de

integra~ao

imediata ao Plano e Orc;:amento, a CDU votara contra estes documentos.

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, come~ou por clarificar

algumas das rubricas do

or~amento .

De seguida, afirmou que as obras de

beneficia~a o

dos armazens
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de aprestos dos pescadores da Afurada serao realizadas por administrac;:ao direta da Glmara
Municipal, conjuntamente com o arranjo de toda a area envolvente. No que respeita a recuperac;:ao
da Casa-Atelie Soares dos Reis, recordou que a reabilitac;:ao urbana e uma responsabilidade da
Camara e da empresa municipal Gaiurb, estando a ser feito um levantamento rigoroso da realidade
urbanlstica de todo o concelho de forma a intervir nas situac;:oes mais prementes. Afirmou depois
que as verbas do IMI ajudarao a minimizar os efeitos da reduc;:ao das transferencias do Estado, nao
estando, porem, nunca em causa as pollticas de ac;:ao social, sublinhando a sua preocupac;:ao com a
resoluc;:ao dos problemas mais emergentes da populac;:ao carenciada, designadamente no apoio
alimentar e medicamentoso. lnformou de seguida que neste momenta estao a dar colaborac;:ao a
Junta de Freguesia, atraves do lnstituto de Emprego e Formac;:ao Profissional, cinco pessoas: uma nos
servic;:os administrativos em Santa Marinha, uma na Afurada, duas no cemiterio e uma outra na
Brigada de Rua. Sabre as dlvidas herdadas da antiga Junta da Afurada, recordou os acordos de
pagamentos celebrados com a Pirotecnia Minhota e a empresa Correia lluminac;:oes, que se
prolongam ate ao final do mandata. E a terminar disse serum apoiante da Regie Cooperativa. --------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que as verbas

inscritas em Despesas de Capital sao apenas um sinal da preocupac;:ao do Executivo na realizac;:ao de
investimentos nas duas freguesias, e que apesar de ser de pouca manta consegue ser muito mais
elevado do que nos executives anteriores da antiga Junta de Santa Marinha. Disse de seguida que a
Junta pugnara com certeza por mais investimentos atraves de parcerias com a Camara Municipal,
recordando o que esta a ser feito com vista as futuras instalac;:oes do Centro Cultural e Recreative do
Lugar de Gaia, bem como o esforc;:o conjunto na resoluc;:ao do caso da Farmacia e na manutenc;:ao da
Extensao de Saude do Centro de Saude de Barao do Corvo na Afurada. Relativamente ao posto dos
CTT na freguesia da Afurada, informou que dais funcionarios da Junta estao a receber formac;:ao para
que o posto seja instalado no edifkio da Junta no decurso do proximo mes de janeiro, sendo sua
convicc;:ao de que sera instalado um servic;:o equivalente muito em breve na freguesia de Santa
Marinha, a cota baixa, provavelmente no Espac;:o Ze da Micha. No que concerne ao apoio financeiro
as Festas da Afurada, afirmou que aguarda a transferencia da verba da Camara prometida em
reuniao com o presidente da Comissao de Festas para que a Junta possa transferir a totalidade do
apoio das duas autarquias. Disse depois que a Junta ira fazer em meados de dais mil e quinze uma
avaliac;:ao das despesas relacionadas com o almoc;:o de natal, com a oferta de brinquedos e um ou
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outro investimento onde possa fazer algumas poupanc;as. E, por ultimo, disse que ha tres
colaboradores de que nao abdica: os consultores de contabilidade, jurfdico e de imagem. ---------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, afirmou que teve

oportunidade de confrontar o seu ex-colega do Executivo Luis Gonzaga da comunicac;ao dirigida a
todas as forc;as politicas da reuniao previa sobre o Plano de Atividades e Orc;amento, tendo conclufdo
que podera t er havido uma falha de comunicac;ao da qual nao tern qualquer responsabilidade . E
sublinhou que nao recebeu qualq uer proposta do Grupo Parlamentar da CDU sobre o Conselho
Consultivo das Coletividades . Disse depois que o reforc;o da Ac;ao Social tern sido uma grande aposta
do seu Executivo, que tern vindo a aproveitar os programas de ocupac;ao e os estagios de emprego
para promover urn maior acompanhamento dos mais carenciados. E, a este prop6sito, afirmou que
as antigas Juntas de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada tinham uma tecnica de ac;ao social
cada ; e a atual Uniao de Freguesias tern tres tecnicas. Sobre os acordos celebrados com os sindicatos
representativos dos trabalhadores da Junta, sublinhou que esses acordos tern de ser validados com a
rubrica do Secretario de Estado da Administrac;ao Local, sem o qual mantem-se o impedimenta da
implementac;ao do horario das trinta e cinco horas semana is de trabalho . E, a terminar, defendeu a
iniciativa camararia Gaia Aprende Mais, dizendo a este prop6sito que o Centro Social de Coimbroes e
a Par6quia do Senhor da Vera Cruz tern levado a cabo uma missao que muito o orgulha, visando
como objetivo que haja igualdade de oportunidades e equidade na aposta do ensino e de atividades
associadas para possamos ter crianc;as melhor prepa radas para o futuro. ------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, no exercfcio do direito de resposta, afirmou que a

Junta de Freguesia e a Camara Municipal escolheram a via da mentira no que as trinta e cinco horas
de trabalho semanal diz respeito . E acusou o Presidente da Junta de usar pressoes e ameac;as, como
ja fez o Presidente da Camara, a quem nao advogar das suas ideias. -------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fa ce ao pouco tempo regimenta l disponfvel para a sua

intervenc;ao, pediu autorizac;ao pa ra que a Mesa da Assembleia distribui-se pelos membros da
Assembleia e pelos membros do Executivo da Junta urn documento que se junta a esta Ata como
Anexo K- 22.12.2014, do qual leu uma pequena introduc;ao, onde comec;a por contestar a afirmac;ao
de que no ano de dois mil e tre ze o anterior executivo da antiga Junta de Santa Ma rinha bateu o
record e minim o de invest imen to.----------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, afirmou que o Plano de Atividades em
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aprecia~ao

e muito audacioso, mas que vai aguardar tranquilamente o ano de dois mil e quinze para

ver o desenvolvimento que o Executivo consegue de facto realizar nas duas freguesias, ate porque,
na sua opiniao, desde o infcio do mandata ate ao dia de hoje nada foi feito de relevante ou de real
importancia para os dois territ6rios e para as suas respetivas popula~oes. Recordou que o atual
Presidente da Junta, no dia do seu ato de posse, com uma prepotencia que nao lhe reconhecia,
criticou severamente o anterior presidente da antiga Junta de Santa Marinha por nao este ter
realizado obras no teto do edificio-sede da agora Uniao de Freguesias, mas que ate ao momenta
tambem ali nada fez. Deu nota de que esse objetivo esta inscrito no Plano de Atividades para o
proximo ano e que espera para ver, embora nao acredite no seu cumprimento. E, a terminar,
afirmou que aposta num rotunda falhan~o do atual Executivo, apesar de este ser composto por
pessoas serias, pedindo-lhes, no entanto, que se deixem de demagogias. ------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, considerou o Plano de Atividades muito audacioso, mas

realista, parabenizando o Executivo pela sua aposta no refor~o do apoio social. E, a concluir, chamou
a atenc;ao de todos os membros da Assembleia para o aumento de cerca de vinte por cento nas
verbas para investimento comparativamente ao orc;amento do ano anterior. -------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, disse que se nao

fossem as dividas herdadas do passado o Plano de Atividades seria ainda mais ambicioso do ponto de
vista do investimento nas pessoas e que a verba atribuida a Despesas de Capital seria muito mais
robusta. De seguida, recordou alguns investimentos feitos no ano em curso, dando como exemplo as
obras de beneficia~ao realizadas no Espa~o Ze da Micha, no Centro Social de Coimbroes e na agora
denominada Sala do Poder Local. E, a concluir, deu nota de que em dois mil e quinze continuarao os
investimentos no cemiterio, no Posta de Enfermagem da Afurada, nas escolas das duas fregu esias e
em alguns ar ru am e ntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por lamentar que o Presidente da Junta nao tivesse

respondido as questoes por si colocadas em anterior intervenc;ao. De seguida, perguntou pela
concretizac;ao das promessas feitas em campanha eleitoral, de que recordou a

reestrutura~ao

da

sede da Sociedade Musical 12. de Agosto/Banda de Coimbroes, a nova sede do Rancho Folcl6rico da
Afurada e a designada Carrinha das Repara~oes. E, por tim, retomou os assuntos abordados na sua
anterior interven~ao, pedindo que o Presidente da Junta nao se escusasse de novo a dar-lhe
res post a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que as beneficia~oes que

se projetam para a Escola das Matas ainda nao se concretizaram por falta de verbas, assegurando
porem que no principia do proximo ano serao uma realidade, colocando Ia um parque infantil.
Relativamente aos bancos em falta na Quinta das Chas, recordou que aquele mobiliario urbana foi
roubado e que em breve sera reposto, dando conta de que sera feito um investimento na Escola das
Chas. De seguida, disse que o Posta de Enfermagem que em tempos existiu no Lugar de Gaia sera
reinstalado na futura sede do Centro Recreative e Cultural do Lugar de Gaia. Sabre a questao da
farmacia da Afurada e outras questoes focadas na anterior intervenc;:ao daquele Deputado, sugeriu
que a resposta fosse dada oportunamente por escrito ou em reuniao agendada para aquele exclusivo
efeito, par serem m uitas as materias elencadas. ---------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscric;:oes para uso da palavra, informou que ia

coloca r em votac;:ao os documentos em apreciac;:ao. ------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para solicitar que o Plano de Atividades e o

Orc;:amento fossem votados em separado por considerar que o primeiro documento esta bem
elabo rado e o segundo tem inumeras falhas, admitindo, por isso, votar de forma diferente ambos os
documentos, o que nao conseguiria fazer se forem votados em conjunto. ------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois auscultar o plenario da Assembleia e o Presidente do

Executivo, colocou em votac;:ao, conjuntamente, o Plano de Atividades, Orc;:amento e Mapa de
Pessoal para 2015 e Plano Plurianual de lnvestimentos para 2014-2017, que inclui as seguintes
Propostas: Autorizac;:ao para a Delegac;:ao de Competencias do Municipio na Junta; e Autorizac;:ao para
a Junta estabelecer formas de cooperac;:ao com entidades publicas ou privadas, tendo sido estes
APROVADOS POR MAIORIA. -------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS = 10 (PS 8, PSD 1, BE 1);
VOTOS CONTRA= 3 (PSD 1, CDU 2);
ABSTEN~OES = 6 (PSD 4, CDS 2).

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, fez uma Declara~ao de Voto, sustentando ter votado a

favor dos documentos depois de ter ouvido o Presidente da Junta admitir que ira rever todas as
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despesas do exercfcio face ao comportamento das receitas. ------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, fez uma Declara~ao de Voto, assumindo ter votado

favoravelmente os documentos por ter confian~a no que o Executive se prop6e fazer, embora os
atuais constrangimentos financeiros possam dificultar a sua a~ao. ----------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram duas horas e zero minutos, propos que a continua~ao

desta sessao ordinaria se realizasse, em segunda reuniao, no dia vinte e nove de dezembro de dois
mil e catorze, pelas vinte e uma horas, no ediffcio-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 min uta foi entretanto aprovada por unanimidade (Anexo K- 22.12.2014),
que depois de lida foi

A?WV~o.A

~0· <';.h_\~8.lo · M1~6

WA.I--.ll'n.A 0-4Pb

, em

reuniao realizada a

, e devidamente arquivada . ---------------------------------------------------------
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PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

kk2~b~b
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

:\-=x3 Y\ C.. Cae.u~
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)
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