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ATA: N.2 21
SESSAO EXTRAORDINARIA

2!!. REUNIAO- 24/02/2015
- Aos vinte e quatro dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e dez
minutes, 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 1.2 e 2.2
Secreta rio . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a

presen~a

dos deputados: (do PS) -Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do

Novo, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho,
Augusto Jose Conceic;:ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose Maria Moreira; (do PSD)- Joaquim
Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carric;:o, Jose Ferreira da Costa e
Alexandre Valente Silva; (do CDS/PP)- Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Sonia Maria
da Silva Pereira Lopes; (da CDU)- Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)
- Filipa Marlene Mendes da Costa (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos------------------------------------------------ Registaram-se as seguintes

substitui~oes:

Rosa Joana da Silva Neto Aires, do PSD, apresentou pedido de

substituic;:ao, dando assim Iugar a Alexandre Valente Silva, do PSD. Maria da Assunc;:ao dos Santos Carvalho,
Joana Isabel de Sa Lopes Ferreira da Silva Leite Pereira, Nuno Victor Pinto Lourenc;:o, Carla Cristina Nogueira
Lopes, Lufs Miguel Salgueiro Barroso, Maria Margarida Soares Freire, Irene dos Santos Silva Pereira de Sousa
e Jose Manuel Valente Pereira de Sousa apresentaram pedidos de substituic;:ao, dando assim Iugar a Sonia
Maria da Silva Pereira de Sousa. Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes, 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 substituic;: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;
Tesoureiro: Agostinho Silva Viana; Vogais: Jose Raimundo Moreira Filipe, Jose Manuel Neto Cacheira,
Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando Candido Pereira Lopes. ------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de saudar todos os presentes, deu posse como Deputada

a cidada

Filipa Marlene Mendes da Costa, eleita pelo Bloco de Esquerda, que passa a tomar assento na Assembleia
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de Freguesia devido

a renuncia

dos Deputados Joaquim Manuel Peres Viana e Jose Manuel Almeida aos

seus mandatos, dando de seguida infcio

a ORDEM DE TRABALHOS. ------------------------------------------------------

l.INTERVENc;Ao DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra aos tres cidadaos inscritos para
intervir neste ponto da Ordem dos Traba lhos. ---------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO JOAQUIM MARQUES usou da palavra para agradecer

a Camara

Municipal e

a Junta

de

Freguesia a forma celere como foram executadas e conclufdas as obras do muro que ruiu na rua do Senhor
dos Aflitos, no Bairro dos Pescadores. De seguida perguntou quando sera possfvel que o Presidente da
Camara Municipal visite o Rancho Folcl6rico da Afurada, de que e presidente de dire~ao, para mostrar-lhe as
condi~oes

da sua sede e falar-lhe sabre projeto que existe para a remodela~ao daquelas instala~oes. ----------

- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA come~ou por aludir a alguns comentarios que leu no jornal 0 Gaiense sabre
as alterac;oes registadas no Executivo, para recordar que o Presidente da Junta havia elogiado em tempos
muito recentes a sua anterior formac;ao, nao percebendo, por isso, por que diz que a partir de agora estao
reunidas as condic;oes para fazer urn trabalho proffcuo. Afirmou depois que formula votos para que o atual
Executivo reuna condic;oes para fazer um bom trabalho, embora tenha duvidas que isso venha a suceder, e
recordou que o Presidente da Junta sera sempre o responsavel par tudo o que acontec;a no futuro, assim
como eo responsavel par tudo o que aconteceu ate agora, que, na sua opiniao, nao foi muito bam.----------- 0 CIDADAO ARTUR LOPES agradeceu ao Presidente da Junta e a todos os membros do seu Executivo par
terem comparecido na noite anterior a uma visita informal

a nova sede do Centro Cultural e Recreativo do

Iugar de Gaia, organizada por esta coletividade de que e presidente da direc;ao. Sublinhou depois que deve
um agradecimento

aJunta pela forma como acompanhou e ajudou a resolver a situac;ao gravfssima que esta

instituic;ao viveu nos ultimos meses, mediando as relac;oes com a Camara Municipal que acabariam por
proporcionar-lhe a cedencia das antigas instalac;oes da escola de Viterbo de Campos para sua sede social.
Anunciou de seguida que a cerim6nia de inaugurac;ao oficial da nova sede decorrera em breve, convidando
todos os presentes a participarem nesse evento. Manifestou-se depois muito feliz por o Centro Cultural e
Recreative do Lugar de Gaia voltar ao loca l onde nasceu, passando a servir de novo como local de reuniao e
convfvio de uma populac;ao carenciada e envelhecida, que voltara a beneficiar de urn conjunto de ofertas de
ambito social, recreativo e cultural. Anunciou que o Posta de Enfermagem sera em breve reinaugurado, ao
mesmo tempo que a secc;ao de Danc;a retomara a sua atividade e se dara infcio

a preparac;ao da participac;ao

da coletividade nos Jogos Juvenis de Gaia. A terminar, agradeceu a cedencia de uma carrinha par parte da
Junta de Freguesia, com a qual foi possfvel fazer as mudanc;as necessarias num tempo muito breve . ----------24 de fevereiro de 2015
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Joaquim Marques, afirmou que a celeridade nas obras
na rua Senhor dos Aflitos, que se encontram agora numa fase terminal de consolidac;:ao das terras e do
muro de suporte, se deve acima de tudo a rapida intervenc;:ao da Camara Municipal e a eficacia dos servic;:os
municipais, tendo a Junta de Freguesia exercido apenas a sua pronta e influencia. lnformou depois que esta
prevista para abril proximo uma visita do Presidente da Camara

a freguesia de Sao Pedro da Afurada, no

ambito de uma Presidencia Aberta que percorrera todas as freguesias do concelho, sendo possfvel que o
respetivo programa inclua uma visita

a sede do Rancho Folclorico da Afurada, como ira tentar influenciar. ---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jorge Almeida, comec;:ou por dizer que tem um grande
respeito pelo seu desempenho como secretario da Assembleia de Freguesia, em anteriores mandates da
antiga Junta de Santa Marinha. E lamentou, por isso, que agora utilize as reunioes da atual Assembleia de
Freguesia enquanto publico para fazer polftica e nunca para apresentar problemas ou sugerir medidas em
beneffcio das populac;:oes. Afirmou que a reformulac;:ao agora operada no Executive estava estrategicamente
prevista para meados do mandata, tendo sido precipitada por uma ocorrencia externa

a Junta

que e

conhecida de todos. Depois de reafirmar que as alterac;:oes registadas no Execut ive nao tem nada a ver com
a falta de zelo, empenho e dedicac;:ao dos anteriores membros, declarou-se muito fe liz com a nova
composic;:ao. E, a terminar, disse a Junta de Freguesia goza de toda a estabilidade necessaria para prosseguir
o seu trabalho em pro! das populac;:oes, cumprindo o seu mandata com a maxima tranquilidade . ---------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Artur Lopes, afirmou que tem uma grande admirac;:ao
pela co letividade que este dirige, pelo Lugar de Gaia e pela sua Gente, razao por que tem imenso orgulho
por ter colaborado na resoluc;:ao de um problema que afetava nao so a sobrevivencia do Centro Cultural e
Recreative do Lugar de Gaia, mas tambem o bem-estar social das populac;:oes que habitam naquele Lugar
que foi berc;:o do concelho. Porem, quis que ficasse claro que a Junta e a Camara apenas fizeram aquila que
lhes competia e que outros, no passado, nao souberam ou nao tiveram vontade de fazer. E insistiu que foi
necessaria muita persistencia para que a situac;:ao da sede daquela coletividade se resolvesse, uma vez que
o espac;:o onde funcionava a Escola Viterbo de Campos nao e de propriedade municipa l e foi precise a
conjugac;:ao de muitas vontades para que chegasse a bom porto. A terminar, afirmou que o Posta de
Enfermagem que a Junta mantinha em funcionamento no Lugar de Gaia, em parceria com aquela
coletividade, voltara a ser uma realidade a partir do proximo dia sete de abril, Dia Mundial da Saude. ---------

2.PERfODO DA ORDEM DO DIA

2. 1. APRECIAc;AO E VOTAc;AO DA PROPOSTA DE RETIFICAc;AO DA AUTORIZAc;AO RELATIVA

A EXECUc;AO
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DAS OP<;:OES DO PLANO, APROVADA EM REUNIAO DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA DE 22.12.2014. -------------

- 0 PRESIDENTE DO EXECUTIVO deu uma breve

explica~ao

sobre a proposta em aprecia~ao, que se junta

a

presente Ata como Anexo A - 24.02.2015, que disse resultar de um lapso tecnico registado no documento
de autoriza~ao relativa

a execu~ao das Op~oes do Plano aprovado em

reuniao ocorrida a vinte e dois de

dezembro do ano dois mil e catorze, que omitiu um artigo da Lei 7~013 que da consequencia
dos protocolos de

delega~ao

a execu~ao

de competencias ja autorizados pelo plena rio da Assembleia de Freguesia. E, a

concluir, informou que neste momenta todas as restantes catorze juntas e unioes de freguesias do concelho
ja tem as autoriza~oes das respetivas Assembleias para a celebra~ao de protocolos de delega~ao das
competencias que estao claramente expressas na Lei n2. 75, nao podendo esta Uniao de Freguesias
beneficiar desse importante instrumento de trabalho, que representa tambem uma consideravel
arrecada~ao

de receita, enquanto este 6rgao deliberativo nao aprovar a proposta de retifica~ao em apre~o.

-A DEPUTADA ANABELA CARRI<;:O, do PSD, afirmou que, apesar da Lei n2 . 7~013 elencar as competencias
que as camaras municipais podem delegadas nas juntas de freguesia, a verdade e que essas podem ser
diferentes de autarquia para autarquia, em

fun~ao

das suas realidades especificas. Adiantou por outro lado

que falta ainda definir que tipo de contratos interadministrativos vao ser celebrados entre a Camara
Municipal e as Juntas de Freguesia do concelho de Gaia, assunto que ainda nao foi levado a reuniao do
Executivo camarario. E concluiu dizendo que nao esta disponfvel para pre-validar

"autoriza~oes

em branco",

que ficam sujeitas a discricionariedades e a procedimentos de gestao a que nao pode garantir bom senso. -- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, sublinhou que a celebrac;ao de protocolos de

delega~ao

de

competencias ja foi autorizada pela Assembleia de Freguesia em reuniao ocorrida em dezembro do ano
passado, onde se refere claramente o cumprimento dos artigos 1312 e 1322 da Lei n2. 7~013, nao tendo
sido referido o artigo 1332. daquele diploma legal porum erro tecnico . Afirmou, por isso, que o que esta em
discussao e a aprovac;ao de uma especie de errata

a autorizac;ao ja concedida

pelo plenario. E concluiu

dizendo que o artigo 1332 daquele Lei, que foi omitido por lapso tecnico, apenas aborda a celebra~ao dos
acordos de execuc;ao onde se preve os recursos humanos, patrimoniais necessarios e ao exercfcio da
delega~ao

de competencias que ja foram autorizadas. A terminar, advertiu que ao inviabilizar esta "errata" a

Assembleia estaria a impedir a transferencia de meios da Camara Municipal para a Junta de Freguesia . ------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para chamar a

aten~ao

para uma incongruencia

existente na intervenc;ao da Deputada Anabela Carri~o, uma vez que nao votou negativamente o pedido de
autorizac;ao da celebra~ao de protocolos sujeito

a aprovac;ao do plenario

em dezembro do ano passado,

onde estavam referidos o cumprimento dos artigos 1312. e 1322. Da Lei 7~013 , que se repo rtam
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delega<;:ao de competencias da Camara na Junta. E concluiu que nao se percebe que agora nao viabilize o
cumprimento do artigo 132Q. da mesma Lei, que apenas transfere recursos financeiros para a Junta. ----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta

a Deputada Anabela Carri~o, afirmou que esta equivocada quanta

ao caso da celebra<;:ao de contratos interadministrativos entre a Camara e a Junta, uma vez que ja foram
rubricados varios ao abrigo da autoriza<;:ao concedida em dezembro pela Assembleia de Freguesia. E
esclareceu que apenas nao foram celebrados acordos de execu<;:ao de delega<;oes de competencias,
exatamente porque, por lapso, nao foi referido o artigo 133Q. da Lei 7~013 no documento de autoriza<;:ao
submetido a discussao e vota<;:ao deste 6rgao deliberative conjuntamente com as Op<;oes do Plano. Sabre os
contratos interadministrativos, afirmou ainda que

e sua

inten<;:ao apresentar duas ou tres propostas para

grandes investimentos, onde pensa incluir a remodela<;ao do Espa<;:o

Ze

da Micha. Na sua opiniao, este

equipamento nao possui a relevancia que a sua localiza<;:ao exige, pelo que pretende conferir- lhe mais
dignidade e maier dimensao social. A este prop6sito referiu que se abordou a hip6tese de instalar um posto
dos CCT no equipamento

Ze da

Micha, a exemplo do que vai acontecer muito brevemente nas instala<;:6es

da Junta na Afurada, mas o espa<;:o nao possui neste momenta a dignidade e as condi<;:6es necessarias. -------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscri<;:6es para uso da palav ra, colocou em vota<;ao a
Proposta de Retifica<;:ao da Autoriza<;:ao relativa

a execu<;:ao das Op<;:6es do Plano, aprovada em reuniao da

Assembleia de Freguesia do dia vinte e dois de dezembro do ana de dais mil e catorze, tendo esta sido
APROVADA PO R M A I 0 RlA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS = 10 (PS 8, BE 1, IND 1);
VOTOS CONTRA= 7 (PSD 5, CDS 2);
ABSTEN<;:OES = 2 (CDU 2) .

2. 2. APRECIA<;:AO E VOTA<;:AO DE PROPOSTA DE ALTERA<;:OES AO REGULAMENTO E TABELA GERAL DE
TAXA$, LICEN<;:AS E PRE<;:OS: EXTIN<;:AO DA TAXA ANUAL DE AGUA E PRODU<;:AO DE RESfDUOS NO
CEMITERIO; DIMINUI<;:AO DO PRE<;:O PAGO POR M2 NOS ARRUMOS DE APRESTOS NA FREGUESIA DA

AFURAD A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta<;:ao da proposta em aprecia<;:ao, sublinhando que esta
se propoe alterar duas taxas importantfssimas que foram aprovadas antes do atu al Executive ser
conhecedor da real situa<;:ao financeira da Junta. No caso da taxa anual da agua e produ<;:ao de resfduos no
24 de fevereiro de 2015
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cemiterio, come~ou por afirmar que a sua extin~ao estava prevista apenas para o ultimo ano do mandata,
ap6s uma primeira redu~ao de cinquenta por cento do seu valor, tendo-se verificado no entanto que a sua
manuten<;:ao nao se justificava. No caso do pre~o da renda mensa! dos armazens de arrumos de aprestos,
justificou a anula~ao do aumento recentemente introduzido com o reconhecimento das dificuldades vividas
no setor das pescas, indo ao encontro do desagrado manifestado pelos pescadores em duas reunioes
ocorridas per iniciativa da associa<;:ao que os representa na Afurada. Sabre este assunto, sublinhou ainda a
interven<;:ao empenhada e solidaria com os pescadores do anterior presidente da antiga Junta de Freguesia
da Afurada e dos membros da CDU e do Bloco de Esquerda, a que o Executive foi tambem muito sensfvel. A
terminar, recordou que a anterior proposta de aumento do valor das rendas foi justificado com o prop6sito
de se proceder a investimentos de vulto naqueles armazens, situa<;:ao que tera de ser agora ajustada face a
inten~ao

da Camara Municipal em realizar uma

interven~ao

de fundo no espa<;:o adjacente. ----------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, depois de recordar que a Assembleia de Freguesia foi eleita pelo

povo das freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada para o representar, enquanto 6rgao
fiscalizador e deliberative, afirmou que a Junta de Freguesia esta ja a aplicar uma das medidas que estao
agora a ser submetidas a discussao e aprova~ao do plena rio. Considerando que esta atitude representa uma
ofensa para os membros da Assembleia, esclareceu, para melhor compreensao de todos, que alguns
fregueses que se dispunham a pagar a taxa da agua foram aconselhados por um membro do Executive a
nao faze-lo porque a taxa ia ser anulada . A concluir, perguntou o que o Presidente da Assembleia e os
Deputados estao aqui a fazer, se o Executive da Junta os ignora, antecipando-se as suas decisoes. -------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, comec;:ou por solicitar que as duas alterac;:oes propostas pelo Executive

da Junta fossem votadas em separado. Afirmou depois que sempre considerou justa a taxa de utilizac;:ao da
agua, uma vez que esta apenas abrangia os cidadaos com mais recursos e servia para cobrir uma despesa
consideravel a que a Junta tinha que fazer face. E notou que o atual o Executive

come~ou

por reduzir o valor

da taxa, mas, em contrapartida, alargou-a a todos, tornando-a assim menos justa. Afirmou depois que a
proposta de anula~;ao desta taxa, nao se deve ao facto de o Executive ter sido sensfvel aos argumentos da
oposi~ao

nem a pressao de muitos munfcipes, mas sima uma imposi<;:ao da presidencia do PS em Vila Nova

de Gaia, revelando-se assim que existe uma grande falta de

lideran~a

outras taxas muito mais injustas e que mereciam a sua

na Junta. Afirmou depois que existem

anula~ao,

levantamento de corpos nao conseguido. E, a terminar, chamou a

dando como exemplo a taxa de

aten~ao

para a omissao da isen<;:ao de

pagamento de atestados a cidadaos com dificuldades econ6micas, no Regulamento afixado no Cemiterio . --- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, confirmou que a aboli~ao da taxa anual de agua e produ<;:ao de res fduos
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no Cemiterio foi discutida em reuniao do Executive, quando ainda exercia as fun<;:oes de Secretaria, tendo
sido entao decidido reduzir o seu valor em cinquenta par cento como primeiro passo para a sua aboli<;:ao
definitiva, o que se previa acontecesse ate ao infcio do ultimo ana do seu mandata . Depois de se
congratular par se ter conseguido anular desde ja aquela taxa, afirmou considerar igualmente oportuna e
justa a anula<;:ao do ultimo aumento das rendas dos armazens dos aprestos face aos argumentos deduz idos
pelos arrendatarios face

a atual situa<;:ao do setor das pescas no nosso pais, sentida de forma agravada pelos

pescad ores d a Afu rad a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu permissao para que fosse o Tesoureiro da Junta a dar resposta aos dais
primeiros Deputados que intervieram neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ------------------------------------------ 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite e Jose Costa, afirmou que a taxa de
utiliza<;:ao de agua

e anual,

pelo que achou prudente nao aceitar o pagamento que alguns cidadaos se

prontificaram a fazer sem primeiro saber qual a decisao da Assembleia da Freguesia a esta proposta do
Executive, uma vez que dificilmente essa verba poderia ser restitufda depois de paga. Feita esta explica<;:ao,
fez questao de sublinhar que nao pretendeu substituir-se

a Assembleia de Freguesia nem ofender os seus

membros ou ignora-los. De seguida, esclareceu que cerca de trinta e cinco par cento dos atestados emitidos
ate agora foram-no ao abrigo da isen<;:ao devida a cidadaos com dificuldades econ6micas, conforme previsto
no Regulamento Geral de Taxas, Pre<;:os e Servi<;:os. E, a terminar, disse que as receitas que advem da taxa e
aumento que agora sejam anuladas poderao ser compensadas par uma gestao mais assertiva e menos
lasciva na exigencia do cumprimento de acordos assumidos no passado relativamente

a concessao

de

facilidades no pagamento de algumas taxas e servi<;:os, que ainda hoje estao par cobrar. ----------------------- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, come<;:ou par dizer que estranha que o Executive
desconhecesse a real situa<;:ao financeira da Junta quando tomou as medidas que agora propoe que se
anulem . Defendeu depois que a cria<;:ao da taxa anual de agua foi uma medida justa e inteligente do
anterior executive da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha, uma vez que existia um gasto excessive
de agua par parte de alguns utentes do Cemiterio. E recordou que apenas os cidadaos com mais
disponibilidade financeira eram abrangidos par aquela taxa, com a qual se propunha atenuar os custos da
agua e cobrir o desgaste do usa de baldes e vassouras colocados

a disposi<;:ao dos utilizadores do Cemiterio.

Afirmou depois que o Executive nao podia ter anulado aquela taxa sem a aprova<;:ao da Assembleia da
Freguesia, considerando que essa decisao e reveladora da falta de competencia dos seus membros ou da
incapacidade de lideran<;:a do Presidente da Junta. Debru<;:ou-se depois sabre a anula<;:ao do aumento das
rendas dos armazens dos aprestos, afirmando ser incompreensfvel o recuo sabre uma decisao tomada ha
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escassos meses. Congratulou-se, no entanto, com o recuo da Junta numa medida de sua propria autoria,
que considerou lamentavel e injusta. Ja quanto a anula~ao da taxa da agua, alertou para os riscos desta
medida e de outros eventuais excessos de generosidade, face aos problemas financeiros com que se debate
a Junta . E a terminar, pediu ao Presidente da Junta que seja capaz de lidera r o seu Executive, afirmando
reconhecer-lhe muita facilidade de expressao, mas duvidando da sua capacidade de lideran~a. ----------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, depois de manifestar o seu cansado por ver o Cem iterio ser
frequentemente utilizado como arma de arremesso politico, afirmou votar favoravelmente as duas
propostas de altera~oes a Tabela Geral de Taxas, Pre~os e Servi~os em discussao, como as quais a CDU se
regozija. Manifestou, no entant o, surpresa face as propostas agora apresentadas, uma vez que o Executive
sempre se op6s aquelas medidas enquanto a CDU integrou aquele orgao, com o argumento de que elas
poderiam colocar em causa a govern abilidade e a solvabilidade financeira da Junta, pe lo que apresentou a
Declara~ao

de Voto que se junta a esta Ata como Anexo B- 24.02 .2015 . -----------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND,
esclarecedora, admitindo que se as

come~ou

elei~oes

por afirmar que a

Declara~ao

autarquicas fossem hoje aquela

Politica da CDU e muito

for~a

politica aumentaria

substancialmente o seu numero de votos. Debru~ou-se depois sobre a anula~ao da taxa da agua e do
aumento das rendas dos armazens dos aprestos, afirmando que ele proprio e o atual Tesoureiro da Junta
foram as duas pessoas mais coerentes sobre estas duas alte ra~oes a Tabela Gera l de Taxas, Pre~os e Servi~os
em vigor. Dirigiu-se de seguida ao Presidente da Junta, afirmando que quando se tomam decisoes erradas e
preciso que se tenha coragem para as corrigir. E concluiu que agora e necessaria tomar medidas que
compensem a diminui~ao de receitas que resulta da

aprova~ao

das propostas em discussao, afirmando que

a sua coerencia leva-o a reiterar mais uma vez a sugestao de um corte nas despesas da Junta. A terminar,
disse ter lido uma noticia num jornallocal onde o PSD pede a demissao do Presidente da Junta, critica ndo o
facto de este tipo de posi~ao ser assumido na comunica~ao social em vez de discutido na Assembleia de
Freguesia em forma de mo~ao. E a este proposito disse que o Presidente do Executivo tern toda a
legitim idade democratica para continuar a dirigir os destinos da Junta de Freguesia. -------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu permissao para que fosse o Tesou reiro da Junta e o Vogal Jose Manuel
Cacheira a dar resposta as questoes suscitadas nas ultimas interven~oes dos membros da Assembleia. -------- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, afirmou que nao
percebe como este sabe que a Junta se depara com problemas financeiros, quando alerta para os riscos de
eventuais excessos de generosidade . E, por outro, disse desconfiar da sua preocupa~ao com as finan~as da
Junta, pois, caso contrario, o partido que representa t eria votado favoravelmente a proposta que viabilizou
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a celebra~ao de acordos de execu~ao da Junta com a Camara Municipal. Considerou depois que o
desperdicio de agua ou o seu uso abusive nao se combate com a implementa~ao de taxas, mas sim com
medidas de sensibiliza~ao e de maier controle. E, a terminar, afirmou que as medidas em discussao
pretendem desonerar o povo e que quem votar contra elas esta contra o povo. -------------------------------------- 0 VOGAL JOSE MANUEL CACHEIRA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, afirmou que o
aumento das rendas dos armazens dos aprestos foi de facto um erro. E sublinhou que esse erro teve origem
na necessidade de fazer face aos elevados encargos que representa para a Junta a manuten~ao daquele
equipamento de apoio aos pescadores da Afurada. Adiantou, porem, que

e errado emendar um erro com

outro erro, como aconteceu varias vezes no passado, sendo que desta vez o erro deu Iugar a uma feliz
corre~ao .

E, a terminar, afirmou que as despesas de

manuten~ao

daquele equipamento deverao ser

minimizadas em breve com as obras que a Camara Municipal se propoe fazer no espa~o envolvente. ---------- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, afirmou que sabe de fonte segura das dificuldades
financeiras da Junta, mas que nao e delator para denunciar quem lhe deu conta dessa situa~ao . E como
disse saber da dificil situa~ao das contas da Junta, refor~ou o seu alerta contra a tenta~ao do excesso de
generosidades. E sublinhou que uma coisa e ser generoso e outra

e ser justa, rematando que nao se pode

dar o que nao se tem. A terminar, solicitou que as duas propostas em apre~o fossem votadas em separado,
de maneira a que possa tamar uma decisao sem problemas de consciencias, uma vez que defende posi~oes
diferentes relativamente as duas medidas submetidas pelo Executive a vota~ao da Assembleia . ----------------- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, quis deixar clara que as propostas em aprecia~ao foram subscritas e
apresentadas pela anterior forma~ao do Executive da Junta, ap6s um debate interne que resultou na
corre~ao

de duas medidas que o tempo e as circunstancias determinaram, face a evolu~ao social negativa

fruto de polfticas de grande insensibilidade social do governo da Republica . A terminar, afirmou que o
Grupo Parlamentar que representa e favoravel a vota~ao em separado das propostas da Junta. ----------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, manifestou a sua concordancia com as duas medidas propostas
pelo Executive da Junta, defendendo que este nao enferma de problemas de lideran~a, ao contrario do que
afirmam alguns Deputados PSD. E acrescentou que nao se pode confundir o exercfcio de dialogo
permanente com incapacidade de

lideran~a,

nem a capacidade de reconhecer erros com incoerencia . --------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou concordar com a sugestao da vota~ao em separado das
duas propostas em

apre~o,

nao condicionando assim a decisao de nenhum membra da Assembleia . ----------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de auscultar a opiniao dos restantes membros do plena rio, decidiu
colocar, em separado, a vota~ao das duas propostas de altera~oes ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas,
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Licenc;as e Prec;os, que resultaram no seguinte veredito: --------------------------------------------------------------------- EXTIN<;:AO DA TAXA ANUAL DE AGUA E PRODU<;:AO DE RESfDUOS NO CEMITERIO, que se junta a esta Ata
como Anexo C- 24.02.2015, APROVADA POR MAIORIA- votos favoraveis = 12 (PS 8, CDU 2, BE 1, IND 1);
votos contra = 7 ( PSD 5, CDS 2) . ---------------------------------------------------------------------------------------------------- DIM INUI<;:AO DO PRE<;:O PAGO POR M2 NOS ARRUMOS DE APRESTOS NA FREGUESIA DA AFURADA, que se
junta a esta Ata como Anexo D- 24.02.2015, APROVADA POR UNANIMIDADE. --------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou em Declarac;ao de Voto que os Grupos Parlamentares do PSD e
do CDS-PP nao votaram favoravelmente a extinc;ao da Taxa Anual de Agua e Produc;ao de Resfduos do
Cemiterio porque a mesma contempla a extinc;ao da justfssima e legal taxa de manutenc;ao e resfduos
s61idos a Jazigos Terrae Jazigos Capela . ------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, afirmou em Declarac;ao de Voto que, ao contra rio do que disse o
Tesoureiro da Junta, o se u voto contra a extinc;ao da Taxa Anual de Agua e Produc;ao de Resfduos do
Cern iterio nao sign ifica que seja contra o povo. -------------------------------------------------------------------------------- A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou uma Declarac;ao Voto Escrita, que se junta a esta Ata como
An exo E - 24. 02.2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 3. APRECIA<;:AO E VOTA<;:AO DE PROPOSTA DE REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APO IOS SOCIAlS -

MAES. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresentac;ao do documento em apreciac;ao, que se junta a esta
Ata como Anexo F - 24.02.2015, destacando que ele tern como objetivo a execuc;ao de um programa de
apoio a situac;oes de vu lnerabi lidade socia l e eco n6mica, de carater pontual e tempora rio, ap6s previa
articulac;ao com as entidades e instituic;oes que integram a Com issao Social de Freguesia. E, a terminar,
ressaltou que este programa constitui um instrumento de suporte, que visa atenuar as consequencias da
diminuic;:ao dos rendimentos familiares resu ltantes do atual contexte de crise, constituindo-se como uma
medida complementar que promova a inclusao social dos indivfduos pertencentes a estratos sociais mais
desfavorecidos, de forma a garantir a progressiva autonomia dos mesmos. --------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, afirmou que o seu Grupo Parlamentar considera que a
proposta de Regu lamento de Programa e Apoios Sodas esta ferida de ilegalidades e abusos, conforme se
expressa minuciosamente em Declarac;ao de Voto que se junta a esta Ata como Anexo G- 24.02.2015, pelo
que votara contra aquele documento, caso o Executive nao entenda proceder

a sua retirada e retificac;ao,

bern como ao cabal esclarecimento das duvidas ali apresentada s. --------------------------------------------------------
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- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, afirmou que o documento em discussao representa um passo
significative no rigor e transparencia das decisoes da Junta de Freguesia no que respeita aos apoios sociais,
prevenindo-se assim erros de avaliat;ao cometidos no passado recente. E recordou que a proposta agora
apresentada resulta de uma exigencia dos membros da Assembleia de Freguesia, que vem reclamando uma
definit;ao clara dos criterios e melhor controle dos apoios sociais concedidos, atraves de um instrumento
que regule e determine as condit;oes de acesso a esses apoios. E, a terminar, apelou ao bam sensa de todos
os Grupos Parlamentares, votando favoravelmente a proposta em apreciat;ao. --------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, comet;ou par reconhecer que o documento em apret;o e uma
reivindicac;ao da Assembleia, concordando que e necessaria regulamentar os apoios a conceder pela Junta
de Freguesia. Sublinhou, no entanto, que qualquer Regulamento carece de ser legal, transparente,
fiscalizado e bem executado. E no que respeita

a sua fiscalizac;ao e ao seu devido cumprimento, recordou

que a Junta precisa de mais tecnicas de ac;ao social. Ja no que concerne

a sua

legalidade, e como considera

que a CDU costuma ser muito cuidadosa nesta materia, exigiu uma resposta cabal do Presidente da Junta
para que possa votar em consciencia. E, a terminar, refort;ou que nao pode aprovar ilegalidades. --------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Eduardo Matos, Jose Carlos Costa e Rosa Novo,
comec;o u par afirmar que a elaborac;ao deste documento foi quase uma exigencia da Assembleia de
Freguesia, tendo o Executive procurado obter o contribute de todos os Grupos Parlamentares para a sua
elaborac;ao. E destacou, neste particular, que so o representante do Bloco de Esquerda participou nessa
discussao. Sublinhou depois que foram consultados cinco regulamentos similares de outras tantas
autarquias - sendo uma delas governada pela CDU - durante a elaborac;ao da proposta agora em
apreciac;ao, que passou par diversos crivos antes de ser analisado pelos consultores financeiro e juridico da
Junta de Freguesia, nao se vislumbrando quaisquer irregularidades ou ilegalidades. No que concerne

a

fiscalizat;ao e cumprimento do regulamento, concordou que se torna necessaria reforc;ar o quadro de
pessoal no plano social, sendo exatamente isso que a Junta se propoe fazer, assim que for possfvel ab rir
procedimentos concu rsais para a admissao de pessoal. E, a terminar, afirmou que o regu lamento proposto
ira impedir a acumulat;ao de apoios, uma vez que serao feitos cru zamentos de candidaturas apresentadas
nas mais diversas instituic;oes, com as quais a Junta passa a funcionar em rede. -------------------------------------- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE SILVA, do PSD, afirmou que tem alguma experiencia em ac;ao social e
que sabe que se cometem muitas habilidades, pelo que considera louvavel a proposta apresentada. E
rea lc;ou que ha muita gente que diz nao ter rendimentos, mas depois de feita a averiguac;ao deteta -se que
nao e bem assim, exigindo por isso que o Executive seja rigoroso na apreciat;ao de cada caso, de forma a
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I pag. - 11 -

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRIENIO

2013

I

2017

1'0':,~·

{~) ~~~

dssembleia de fregurs1a

santamarinha
saopedroafurada
que s6 seja apoiado quem precisa de facto de apoio . Fez depois alguns relatos da sua experiencia como
membra de uma associa~ao social de Gaia, para refor~ar a necessidade de se ser muito rigoroso no
despacho das candidaturas aos apoios da Junta, de forma a escapar aos subterfugios utilizados por algumas
pessoas que se candidatam sem ter verdadeiramente necessidade. A terminar, depois de fazer votos de que
os cidadaos a apoiar sejam mesmo os carenciados e nao os gozam da simpatia pessoal de quem decide,
afirmou que o Grupo Parlamentar do PSD ira votar favoravelmente a proposta em
- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS,

come~ou

aprecia~ao.

------------------

por afirmar o seu Grupo Parlamentar ira tam bern votar

favoravelmente a proposta do Executivo, embora considere que esta enferme de demasiada burocracia, o
que pode acabar por afastar das candidaturas muita gente que precise efetivamente de apoio. A termina r,
disse ter muitas duvidas de que a Junta de Freguesia reuna
objetivo que preside

condi~6es

financeiras para cumprir em pleno o

a concretiza~ao desta iniciativa, o que lhe causa desde ja muita angustia. ------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Silva, afirmou que durante o
mandata deste Executivo nao foram cometidas quaisquer das habilidades a que aquele se referiu, porque a
tecnica responsavel pelo

servi~os

sociais tern vasta experiencia e conhece muito bern a realid ade local,

razao que, por si s6, ja seria suficiente para ter a certeza de que os apoios ate agora concedidos
beneficiaram pessoas verdadeiramente carenciadas. E

real~ou

que o documento agora proposto vern

apenas regulamentar, orientar e respon sabilizar todos os envolvidos nos processos de natureza social, no
sentido de urn maior rigor e mais transparencia nos apoios prestados aos cidadaos das duas freguesias. ------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que nao e possivel
compatibilizar maior rigor e mais transparencia com falta de contro lo e po uca exige ncia na prova da
vulnerabilidade social e econ6mica dos agregados familiares peticionarios na analise dos processos. E, a
terminar, disse existir uma previsao de quarenta mil euros para a execu~ao dos apoios de natureza social,
embora os encargos possam atingir urn montante superior, estando a Junta consciente dessa realidade. ----- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, pediu uma interrup~ao da reuniao du rante urn periodo de
cinco minutos para reflexao, solicitando que a Declara~ao de Voto da CDU (Anexo G - 24.02.2015 ) fosse
distribuida par todos os membros da Assembleia de Freguesia, o que foi de imediato promovido. --------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em

vota~ao

a Pro posta de Regula mento do Programa de Apoios

Socia is - MAES, tend o esta sido APROVADA POR MAIORIA. ---------------------------------------------------------------VOTOS FAVORAVEIS = 16 (PS 8, PSD 4, CDS 2, BE 1, IND 1);
VOTOS CONTRA = 2 (CDU 2);
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo nada mais a tratar, quando eram zero horas e cinquenta
minutos, deu par encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi entretanto
aprovada par unanimidade (Anexo H - 24.02.2015), que depois de lida foi _A
_~_·_
'LO
.·'"'
. ;._\J_'~
-.:...:\}A
'---- par
7

L) tu &.u\ t--\.,l
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em reuniao realizada a

\ ~- \

L · L.o\ b

e devidamente

a rq uiva da. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Assemb leia de Freguesia

/

SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS

0 2.!! Secretario da Assembleia de Freguesia

~O::ln0

(aRJcO@ .

JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO
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