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ATA N.2 19
SESSAO ORDINARIA

2~. REUNIAO-

29/12/2014

- Aos vinte e nove dias do mes de dezembro do ano de dais mil e catorze, pelas vinte e uma horas e
quinze minutos, 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 Conceic;ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2
e 2. 2 Sec ret ario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS)- Salvador Pereira dos Santos, Jose Manuel Neto

Cacheira, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Antonio Julio Santos da
Silva Coelho, Augusto Jose Conceic;ao Soares, Jose Maria Moreira e Armando Candido Pereira Lopes;
(do PSD) - Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carric;o, Eduardo Jose Moreira

Matos, Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires e Jorge Artur Correia de Alme ida; (do
CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira; (da CDU) - Luis Gonzaga Araujo

Magalhaes e Francisco Jose Marques Crista; (do BE)- Joaquim Manuel Peres Viana.----------------------- Registaram-se as seguintes

substitui~oes:

Margarida Maria Gomes Ferreira, do PS, apresentou

pedido de substituic;ao, dando assim Iugar a Armando Candido Pereira Lopes, do PS. Joaquim
Magalhaes Leite, Alexandre Valente da Silva, Eduardo Alves Pinto, Alexandra Joao Fortuna de Sousa e
Joao Paulo da Silva Neto, do PSD, apresentaram pedidos de substituic;ao, dando assim Iugar a Jorge
Artur Correia de Almeida, do PSD, tendo o Presidente da Assembleia dado posse a este ultimo como
De p uta do . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a seguinte falta: a Deputada Maria da Assunc;ao dos Santos Carvalho, do CDS, faltou

a

re u n i ao po r mot iva j u stificad o. --------------------------------------------------------------------------------------------- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes;

Tesoureiro: Jose Correia da Silva; e os Vogais: Jose Raimundo Moreira Filipe, Mario Vicente Sousa
Silva Reis e Agostinho da Silva Viana. -------------------------------------------------------------------------------------

1pag. -1LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRitNIO

20t3/ 2017 _ __

-=:_A

~\~)~ 1m}

assembleia de freguc-sia

santamarinha
saopedroafurada
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida infcio a ORDEM DE
TABA LH 0 S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVENc;AO DO PUBLICO
- 0 CIDADAO ANTONIO DOS SANTOS PAIVA mostrou-se indignado por urn membra da Assembleia,

na ultima reuniao, ter sugerido que se fizesse conten~ao nas despesas relacionadas com o Almo~o de
Natal dos Seniores e com a oferta de Brinquedos as

crian~as

do ensino basico das duas freguesias,

propondo que, em alternativa, se cortasse no apoio financeiro concedido as Festas de Sao Pedro da
Afurada. Por fim, perguntou qual eo montante do apoio concedido aquelas festividades. ---------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Antonio dos Santos Paiva, afirmou que todas as

iniciativas de cariz social, nomeadamente as que se dirigem as

crian~as

ea

popula~ao

senior sao para

manter e com a mesma expressao. A terminar, disse que o subsidio a atribuir as Festas de Sao Pedro
da Afurada ascende a dez mil euros, conforme compromisso assumido com a respetiva Comissao de
Fest as. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 . PERJODO DA ORDEM DO DIA
2. 1. APRECIAc;AO E VOTAc;AO DE PROPOSTA DE AUTORIZAc;AO DA PARTICIPAc;AO DA JUNTA NA
CONSTITUic;AO, EM ASSOCIAc;AO COM 0 MUNICIPIO, DE UMA REGIE COOPERATIVA DE INTERESSE
PUBLICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve aprecia~ao da proposta em aprecia~ao, suportada por urn

projeto de protocolo, que se junta a esta Ata como Anexo A- 29.12.2014. ------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, afirmou que esta projetada Regie Cooperativa tera como
objeto a

assun~ao

de apenas algumas das tarefas que eram da responsabilidade da Gaianima, como

o funcionamento das piscinas e pavilhoes, e nao a substitui~ao daquela empresa municipal em todas
as suas com pete ncias e respo nsa bi Iidades. ------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE,

come~ou

por afirmar que esta Regie Cooperativa sera uma

especie de parceria Publico-Privada, nao se substituindo a Gaianima na responsabilidade pelo
enorme buraco de quatro milhoes de euros. Sugeriu depois que passem para a projetada
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Cooperativa apenas os equipamentos vocacionados para o desporto ate agora geridos por aquela
empresa municipal sedeados nas freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada e nao os que
se dedicam as atividades culturais. Perguntou depois que valores serao atribufdos para efeitos
contabilfsticos a alguns equipamentos, como o Espac;:o Ze da Micha ou o Polidesportivo da Afurada,
que passarao a ter uma gestao empresarial. E concluiu dizendo que precisa de ma is e melhor
explicac;:ao sobre esta Cooperativa, porque nao quer passar um cheque em branco . ------------------------ 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, disse nao ter nada afirmar sobre a constituic;:ao da Cooperativa,

estando muito mais preocupado com o conteudo do protocolo em si. Referiu o seu artigo trigesimo,
para dizer que se os corpos sociais forem exercidos por uma maioria de elementos da Camara
Municipal, esta tera mais peso nas decis6es porter maioria dos votos. Afirmou que, de acordo com
aquele mesmo artigo, os cargos serao remunerados, o que significa que, ao abrigo da Lei nQ.
50/2012, de 31 de agosto, o valor a auferir por estes pode ser equivalente

a remunerac;:ao de um

vereador a tempo inteiro, o que representa um custo muito elevado. Disse depois que existe uma
coletividade de Santa Marinha, concretamente o Clube Desportivo do Torrao, que esta a utilizar o
Estadio da Lavandeira a titulo gracioso, temendo que ap6s a passagem da gestao daquele espac;:o
para a projetada Cooperativa, aquele clube passe a pagar aluguer. Esta sua preocupac;:ao resulta do
facto da Cooperativa ter que angariar receitas pr6prias para fa zer face as suas necessidades de
gestao de equipamentos altamente deficitarios como o Centro de Alto Rendimento. Por ultimo,
perguntou se a Academia Senior, a funcionar no espac;:o da Junta na rua Jose Mariani, passara a ser
gerida pela Cooperativa, ficando o equipamento de sua posse ap6s a extinc;:ao da Ga ianima. ------------ 0 DEPUTADO JOSE MANUEL CACHEIRA, do PS, afirmou que o modelo desta Cooperativa e muito

equilibrado e que ira absorver alguns dos funcionarios da Gaianima, impedindo assim que caiam no
desemprego algumas dezenas de pessoas que prestam servic;:os naquela empresa municipal. E, a
terminar, perguntou se o Polidesportivo da Afurada passara tambem a ser gerido pela Cooperativa. -- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que a Regie

Cooperativa nao se ocupara apenas da componente desportiva que ate aqui tem sido da
responsabilidade da Gaianima, assumindo tambem a gestao da prestac;:ao de alguns servic;:os
relacionados com componente educativa e os tempos livres. E, a concluir, disse que o unico
equipamento desta Uniao de Freguesias ate aqui gerido pela Gaianima que passara para a
responsabilidade da Regie Cooperativa, em regime de comodato, sera a Piscina Municipal. --------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, afirmou que a Cooperativa

privilegiara sempre o servi~o publico. Sublinhou que a constitui~ao desta estrutura visa a recolocar;:ao
dos trabalhadores da Gaianima, o que representa uma grande preocupar;:ao da Camara. lnformou
depois que todas as Juntas de Freguesia do concelho aderiram a este projeto desde a primeira hora,
quando ele foi anunciado. Recordou que a componente cultural nao passara para a Cooperativa,
ficando esta apenas como desporto eo lazer. Por ultimo, disse desconhecer qual o valor a atribuir as
Piscinas Municipais, assunto que sera discutido e decidido pela Assembleia Geral da Cooperativa. ----- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que nenhuma instituir;:ao

sera prejudicada nos direitos adquiridos e que a Junta de freguesia esta sempre ao lado do Clube
Desportivo do Torrao, nao admitindo sequer que as relar;:oes deste Clube com os responsaveis pela
gestae do Estadio da Lavandeira possam vir a sofrer qualquer alterar;:ao. Relativamente ao peso das
remunerar;:oes dos dirigentes da Cooperativa, recordou que nenhum detentor de cargo publico pode
acumular funr;:oes remuneradas. A terminar, no que respeita a Academia Senior, afirmou que a
responsabilidade da gestao dessa instituir;:ao passou para a tutela direta da Camara Municipal. --------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Manuel Cacheira, afirmou que a eventual

transir;:ao do Polidesportivo da Afurada para a gestao da projetada Regie Cooperativa nao parece ter
sido equacionada e que esta, a ser colocada, sera sempre decidida pela sua Assembleia Geral. --------- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, retomou a palavra para dizer que existem muitas questoes

por esclarecer, esperando que elas venham a ser clarificadas durante este periodo de seis meses de
prorrogar;:ao da extinr;:ao da Gaianima. Disse depois que a unica coisa positiva que consegue
descortinar desta situar;:ao e o caso da possivel transferencia de alguns dos funcionarios daquela
empresa municipal para a Cooperativa, que passam a ter finalmente um vinculo de trabalho, o que
nao acontece ate este momento. Relativamente ao Polidesportivo da Afurada, esclareceu que, se a
sua atual concessionaria decidir integrar Cooperativa, aquele equipamento passa automaticamente
para a gestao desta nova estrutura. A terminar voltou a chamar a atenr;:ao para a necessidade de
atribuir um valor as Piscinas Municipais da freguesia de Santa Marinha, de forma a nos precavermos
para uma eventual saida futura da Uniao de Freguesias da Regie Cooperativa, de maneira a que nao
venhamos a perder valor nas contas finais da hipotetica desvincular;:ao daquela estrutura. --------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para reafirmar a sua preocupar;:ao com as

elevadas remunera~oes dos corpos diretivos da Cooperativa e com o peso da Camara Municipal
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naquela estrutura. Sublinhou que a Camara detera noventa e cinco por cento do capital da
Cooperativa e que desse modo tera condi~oes para geri-la como muito bem entender. Por ultimo,
considerou que a Junta deve manter-se muito atenta

a possibilidade

de a Regie Cooperativa se

tra nsforma r u ma enca potada pa rceria pub Iico-privada. ------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO LUIS GONZAGA, da CDU, afirmou que seria passar um autentico cheque em branco

se a Assembleia de Freguesia votasse favoravelmente a

constitui~ao

da Regie Cooperativa. E

recordou as duvidas suscitadas pelo Tribunal de Guimaraes sobre uma

inten~ao

identica votada

naquele concelho. E, por ultimo, pediu ao plenario que pensasse muito bem sabre o assunto antes
de tamar uma decisao, por esta questao legal ser tambem muito importante. ------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, disse perceber a inten~ao da constitui~ao da Cooperativa

por parte do Presidente da Camara, que e exatamente a mesma que o levou a prorrogar por mais
seis meses a extin~ao da Gaianima, que e manter em funcionamento as piscinas e os recintos
desportivos municipais. Sabre o peso da Camara no capital da Cooperativa, disse ser natural, uma vez
que os equipamentos sao de sua propriedade, para alem de que as despesas de funcionamento sao
maioritariamente, na ordem dos noventa por cento, da sua responsabilidade. A este prop6sito,
recordou que as Piscinas Municipais existentes no nosso territ6rio nao sao da propriedade da Junta,
mas sim da Camara Municipal. A terminar, disse que nada tem contra as cooperativas, havendo umas
que funcionam e outras mal, tendo vivido uma experiencia que nao correu muito bem, em
associa~ao

com as Juntas de Oliveira do Douro e de Mafamude, quando foi presidente da antiga

Junta de Sao Pedro da Afurada, mas isso nao significa que todas funcionem mal. --------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, manifestou-se contra os altos vencimentos que vao ser

auferidos pelos corpos dirigentes da Cooperativa, razao pela qual vai votar contra a proposta de
autoriza~ao

apresentada pela Junta de Freguesia. E rematou dizendo que nao passa cheques em

bra nco a n in guem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, recordou que o que esta em

quesUio e saber se a Assembleia de Freguesia concorda que a Junta seja membro fundador desta
Cooperativa, que na sua opiniao vem resolver o problema dos prestadores de servi~o da Gaianima e
impedir que algumas das ofertas publicas que sao asseguradas por aquela empresa municipal sejam
temporariamente interrompidas ou sofram qualquer prejufzo em termos de qualidade. ------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Viana, confirmou que a prorroga~ao
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do prazo de encerramento definitivo da Gaianima se deve fundamentalmente

a tentativa

de

recoloca<;ao dos seus prestadores de servi<;o, de maneira a que estes nao caiam no desemprego.
Recordou que a Camara esta no limite dos funcionarios e que a Cooperativa podera absorver os
colaboradores daquela empresa municipal, ate porque estes ja tern grande experiencia no
funcionamento dos equipamentos desportivos municipais e na realiza<;ao de diversos eventos neste
domfnio, entre os quais os Jogos Juvenis de Gaia que a Camara pretende recuperar. ----------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, disse perceber as suas
preocupa<;oes sobre as remunera<;oes dos dirigentes da Cooperativa, porque no passado recente foi
assim na Gaianima e nos empregos ali criados para os amigos. Mas disse ter confian<;a de que, com
este executivo municipal, isso nao se repetira, como nao se repetira a dfvida colossal que fo i deixada.

A terminar, disse que os membros da Cooperativa estarao todos em igualdade de circunstancias nas
questoes decis6rias, sendo no entanto natural que a Camara Municipal disponha de mais poder de
i nfl ue ncia em todas as d ecisoes. -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Luis Gonzaga, afirmou nao se recordar qual foi
a posi<;ao da CDU quando esta questao foi apresentada pelo Presidente da Camara, mas sabe que a
constitui<;ao da Cooperativa foi votada favoravelmente por uma larga maioria. E, a terminar, afirmou
que este modelo de estrutura tem funcionado muito bem em outros municipios, com grandes
beneffcios para todas entidades cooperantes e para as popula<;oes.---------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que pode ficar
descansado com o nfvel de remunerac;oes dos dirigentes da Cooperativa, porque nao serao
cometidos os erros do passado, nao estando par isso a passar nenhum cheque em bra nco . --------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais pedidos de inscric;ao para intervenc;oes, colocou
em votac;ao a Proposta de Autorizac;ao da Participac;ao da Junta na constituic;ao, em associac;ao como
Municipio, de uma Regie Cooperativa de interesse publico, tendo sido APROVADA POR MAIORIA. ---VOTOS FAVORAV EIS = 14 (PS 8, PSD 6);
VOTOS CONTRA = 4 (CDS 1, CDU 2, BE 1)

- 0 DEPUTADO LUIS GONZAGA, da CDU, apresentou uma Declarac;ao de Voto, que se junta a esta

Ata como Anexo B - 29.12.2014, onde esclarece as razoes do posicionamento do seu Grupo
Pa rl am enta r ne sta que stao. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, explicitou, em Declarac;:ao de Voto, as razoes da sua posic;:ao

contraria

a

proposta do Executive, que se devem fundamentalmente a fa lta de clareza dos

prop6sitos da constituic;:ao da Cooperativa, a nao ser a possibilidade da recolocac;:ao dos
trabalhadores da Gaianima naquela estrutura, o que considera positiva. --------------------------------------0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, quis deixar clara, em Declarac;:ao de Vot o, que a posic;:ao do seu

Grupe Parlamentar visou apenas dar um voto de confianc;:a ao Executive. Esclareceu, porem, que nao
estiveram a votar o protocolo, mas sim uma proposta de autorizac;:ao da participac;:ao da Junta na
co nstituic;:ao da Cooperativa, e que tern serias duvidas sabre esta. --------------------------------------------

2 . 2. APRECIAc;AO DA INFORMAc;AO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E A
SITUAc;AO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS ----------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma aprese ntac;:ao sucinta da sua lnformac;:ao Escrita, que se junta a

est a A ta como Anexo C - 29 .12.2014, ------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, solicitou um primeiro esclareciment o sabre uma afirmac;:ao no

documento em apreciac;:ao, onde se diz que o Presidente da Junta represent ou a Camara Municipal
no Conselho Ge ral de Agrupamentos Esco lares, uma vez que a sua presenc;:a devera t er sido na
qualidade de representante da Uniao de Freguesia s de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada . -------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, comec;:ou par se referir de forma positiva a algumas das

iniciativas inscritas na lnformac;:ao Escrita do Presidente da Junta, que ju lga serem as mais relevantes
levadas a cabo pelo Executive no periodo trimestral em analise, focando-se par fim na referenda a
beneficiac;:oes ocorridas nos armazens de aprestos dos pescadores da Afurada, onde disse nao ter
acontecido realmente nada que se vej a. Acrescentou que este assunto dos armazens de aprestos
devia ser tratado em conjugac;:ao com a Camara Municipal, sugerindo que seja feita uma visita
conjunta da Junta e da Camara ao espac;:o, porque duvida que o Presidente do Municipio conhec;:a
realmente o estado atual daqueles armazens, e, desta forma, possa ser sensibilizado a candidatar a
requalificac;:ao daq uele complexo e do espac;:o envo lvente a fundos comunitarios. A terminar,
lamentou que o documento em apreciac;:ao nao contenha uma relac;:ao das dividas da Junta de
Freguesia para que se possa avaliar melhor a atual situac;:ao financeira da autarquia. -----------------------
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- 0 DEPUTADO JOAQUIM VIANA, do BE, come~ou par fazer algumas criticas sabre o documento em
aprecia~ao, par o considerar muito ambfguo. Disse que, par isso, nao percebe que obras foram de

facto realizadas no Bairro Joao Felix. Sublinhou depois que nada tern contra as parcerias com
privados, mas que gostava de perceber com mais rigor com quem se faz as parcerias e em que. De
seguida, afirmou que gostava que a informa~ao sabre a a~ao social desenvolvida fosse tambem mais
clara, conforme, alias, fora solicitado numa Mo~ao aprovada pela Assembleia de Freguesia, para que
se possa quantificar e avaliar com rigor as varios tipos de a~ao projetada, o seu grau de execu~ao eo
nfvel do exito alcan~ado . A concluir sublinhou que, na lnforma~ao Escrita do Presidente, a A~ao Social
da Junta de Freguesia aparece muito dispersa e pouco precisa . --------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que representa de facto o

Municipio nas reunioes dos Conselhos Gerais das Escolas, esclarecendo que o faz em conjunto com a
vereadora da Educa~ao Elisa Cidade no Agrupamento Dr. Costa Matos e em conjunto com o adjunto
daquela Vereadora, Dr. Jose Oliveira, no Agrupamento Antonio Sergio . A terminar, disse que a
decisao do Presidente da Camara em delegar em si aquela representa~ao do Municipio se deve

a

grande proximidade da Junta de Freguesia com aqueles Agrupamentos Escolares. -------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, come~ou par afirmar que os

armazens de aprestos estao em muito melhor estado do que quando iniciou o seu mandata,
co ncordando, porem, que tern de haver uma parceria com a Camara Municipal para aquele
equipamento e a sua zona envolvente ganhe mais dignidade. De seguida, deu con hecimento de que
recebeu hoje mesmo um telefonema do Presidente da Camara demonstrando a sua preocupa~ao
com a resolu~ao deste assunto . E, par fim, reconheceu que as dez mil afetados no Or~amento da
Junta a este problema ficam muito aquem das despesas necessarias a requalifica~ao do espa~o, pelo
que espera ter capacidade de influencia junto do Presidente da Camara no sentido de encontrar
outras formas de financiamento que reforcem aos fracas recursos da Junta de Freguesia . E, a
terminar, no que respeita
apresentada com a

a situa~ao

lnforma~ao

financeira da Junta, disse considerar que a

documenta~ao

Escrita e esclarecedora dos constrangimentos atuais. ---------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, resposta ao Deputado Joaquim Viana, come~ou parse debru~ar sabre as

criticas feitas

a ambiguidade e falta de clareza de algumas das referencias par si feitas a atividade da

Junta, prometendo que ira pro curar ser mais clara e preciso nas proximas

lnforma~oes

Escritas

trimestrais. Esclareceu que as obra s realizadas no Bairro Joao Felix se centraram no melhoramento
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das suas ruas e de algumas das arterias na zona envolvente . Sublinhou que as parcerias que a Junta
de Freguesia tem vindo a realizar com estruturas privadas privilegiam sobretudo a oferta dos mais
variados servic;:os de promoc;:ao da saude e comportamentos de vida saudavel, destacando os
recentes rastreios auditivos e a diabetes. A terminar, disse que a ac;:ao social tem sido uma
permanente preocupac;:ao do seu Executive, dando como exemplo disso as frequentes reunioes da
Comissao Social de Freguesia, de onde tem sido recolhidos excelentes resultados que propiciaram a
criac;:ao de uma verdadeira rede socia l que permite um conhecimento da nossa realidade social. ------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, pediu de novo a palavra para recordar que a antiga Junta

de Freguesia de Sao Pedro da Afurada apresentou ao anterior executive camarario um projeto que
resolvia os problemas estruturais do espac;:o dos armazens dos aprestos, onde se previa ainda a
construc;:ao de mais um modulo de dezasseis armazens e a resoluc;:ao de outros pro blemas de Sao
Pedro da Afurada no que a pesca desportiva diz respeito. E salientou que o custo deste projeto
ascendia a cerca de quinhentos mil euros, sendo que oitenta par cento desta verba seria financiada a
fundo perdido . E terminou dizendo que entregou este projeto ao atual Executive da Junta em
dezembro do ano passado, lamentando que nao lhe tivessem dado continuidade. -------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, criticou o Presidente da Junta par nao fazer qualquer referenda

na sua lnformac;:ao Escrita aos protocolos celebrados com a Camara Municipal e ao montante
transferido ate ao momenta pelo Municipio. Disse ainda que a alegada penhora de uma viatura da
Junta de Freguesia par dfvidas ao Ministerio das Financ;:as devia estar tambem referenciada na
lnformac;:ao Escrita e pediu explicac;:oes sabre o assunto. Questionou depois o que se passa com as
contas das Festas de Santa Marinha, de que a Junta foi parceira, uma vez que ja passaram seis meses
e ainda estao par fechar. A terminar, pediu que a situac;:ao financeira da Junta de Freguesia fosse
melhor esclarecida, porque na documentac;:ao recebida nao se percebe quais sao as dfvidas
comprometidas que ainda nao foram sa ldadas. ----------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, referiu-se a acima referida penhora de uma carrinha da

Junta de Freguesia para recordar que tinha dito ao Presidente da Junta que uma companheira do seu
partido, que foi autarca na antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha e cujo nome mencionou, se
havia disponibilizado para prestar aconselhamento neste caso, o que provavelmente teria ajudado a
re solver o problema com bastante celeridade devido as func;:oes profissionais que exerce. ---------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, reconheceu que este foi

ludibriado pelo anterior executive camarario, que nunca avan<;ou com o projeto de remodela<;ao do
espa<;o dos armazens dos aprestos proposto pela antiga Junta de Freguesia da Afurada . Adiantou,
entretanto, que a Vagal Rita Rola reuniu recentemente com o atual vice-presidente da Camara
Municipal a quem apresentou o assunto, tendo-se concluido que seriam necessaries cerca de cern
mil euros para avan<;ar com o projeto, dinheiro que a Camara e a Junta nao dispoem de momenta. E
afirmou, no entanto, que houve um acordo informal entre as duas autarquias para uma eventual
candidatura daquele projeto a fundos comunitarios, desde que haja condi<;oes para tal. ------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, comec;ou par afirmar que houve

uma repo sic;ao de dez par cento do montante das transferencias cortado pela Camara Municipal, no
final do primeiro semestre, havendo a promessa de uma nova reposic;ao ate ao final do ana. Afirmou
de seguida que existe a vontade par parte da Camara Municipal de repor na integra a soma dos
montantes que eram transferidos para as duas antigas Juntas de Freguesia de Santa Marinha e Sao
Pedro da Afurada, ate ao final do mandata. Confirmou depois que foi penhorada uma viatura da
Junta de Freguesia, par ordem "das Financ;as", resolvido entretanto com o pagamento de "mil e tal
euros" . Esclareceu que a Junta nao teve conhecimento da notificac;ao " das Financ;as", nao se tendo
registado a sua entrada nos seus servic;os, pelo que nao teve oportunidade de deduzir oposic;ao

a

penhora . Relativamente ao fecho de contas das Festas de Santa Marinha, afirmou que esse assunto e
da exclusiva re sponsabilidade da Comissao de Festas e que aquele evento nao consta da lnforma c;ao
Escrita em apreciac;ao. Par ultimo, sabre a documentac;ao relativa

a situac;ao financeira

da Junta,

recordou que o anterior executive da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha nunca foi alem do
que agora e fa cultado pelo atual Executive da Uniao de Freguesias. --------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, reafirmou que desconhecia a

notificac;ao "das Financ;as" e que o assunto da penhora da viatu ra esta resolvido . Af irmou, no
entanto, que vai tentar averiguar, junto do Chefe da Repartic;ao das Financ;as, se existe conf irmac;ao
de que antiga Junta Freguesia de Santa Marinha foi notificada e depois apurar responsabilidades. -----
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e zero minutos, nao havendo mais nada a

tratar, deu par encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto
aprovada par unanimidade (Anexo D - 29.12.2014), que depois de lida foi
par

IJ~J...\Ji ~·~b.~;

em

reuniao

realizada

a

A.eu::Jv ~"\)A

~, ~V\~ .:2-o.J..f, , e

dev ida mente arq u iva da. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

0 SEGUNDO SECRETARIO DA A SSEM BLElADE FREGUESIA

s
(AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES)

'20.'(\ C-.,

ili Q v C-.~

(JOANA RAQUEl MARTINS CARVALHO)
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