assembleia de fr~ues1a

santamatinha
saoped roafurada

ATA N.2 22
SESSAO ORDINARIA

l!!. REUNIA0-28/04/2015
- Aos vinte e oito dias do mes de abril do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e dez
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 ediflcio-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 Conce i~ao Soares e Joana Raquel Martins Carva lho, respetivamente 1.2
e 2.!! Secret ario. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) -Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo
do Novo, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins
Carvalho, Augusto Jose Concei~ao Soares, Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Roseira e Cunha; (do
PSD) -Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amllcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, Jose
Ferreira da Costa e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (do CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho Pacheco
Pereira de Oliveira e Sonia Maria da Silva Pereira de Sousa; (da CDU) - Luis Gonzaga Araujo de
Magalhaes e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) - Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND) Eduardo Jose Moreira Matos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Margarida Maria Gomes Ferreira, do PS, apresentou
pedido de substitui~ao, dando assim Iugar a Sonia Cristina Roseira e Cunha, do PS. Maria de Assun~ao
dos Santos Carvalho, do CDS, apresentou pedido de substitui~ao, dando assim Iugar a Sonia Ma ria da
Silva Pereira de Sousa, do CDS. Francisco Jose Marques Crista, 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 substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU.
- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente : Manuel Paulo Jesus Lopes;
Secretario: Mario Vicente Sousa Silva Reis; Tesoureiro : Agostinho da Silva Viana; e os Vogais: Jose
Raimundo Moreira Filipe, Jose Manuel Neto Cacheira, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando
Candido Pereira Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida ink io

a ORDEM DE

TABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l.INTERVEN(:AO DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou par conceder o usa da palavra aos cinco cidadaos inscritos
para i nte rvi r neste po nto da Ordem dos Tra ba lhos. ------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE DA SILVA come~ou par chamar a aten~ao para o entulho
acumulado na escarpa da Serra do Pilar, facilmente visfvel aos olhos de quem navega no Douro ou
caminha na marginal da margem norte, pessoas na sua esmagadora maioria turistas que ficam com
uma impressao muito desoladora da cidade de Gaia . Depois de apelar para a limpeza urgente da
escarpa da Serra do Pilar, reclamou para
Marinha. E deu nota de que falta

recoloca~ao

sinah~tica

do corrimao e pilarete do adro da lgreja de Santa

dos WC's existentes junto

a lgreja e ao Mercado Municipal

da Beira Rio, pelo que muitas vezes os turistas que visitam aquela zona fazem de urinal a via publica.
No caso do WC existente no Jardim do Morro, que reconheceu estar muito ultrapassado como os
outros, disse que existe felizmente

sinah~tica,

mas como aquele equipamento esta muitas vezes

encerrado os turistas defecam e urinam nas suas imedia~6es, situa~ao que urge resolver. De seguida,
afirmou ser urgente a realiza~ao de uma interven~ao profunda no Jardim do Morro, que tem sido
votado ao abandono, tornando-o num espa~o mais acolhedor e aprazfvel. Referiu-se depois ao estado

a Serra do Pilar, que requerem rapida repara~ao.

das lajes de algumas arterias da zona envolvente

Reclamou de seguida a consolida~ao de um muro no Bairro Joao Felix, na rua do Pilar, que apresenta
uma fissura preocupante. Par ultimo, depois de pedir explica~6es sabre o espelho de agua que existia
na zona dos restaurantes no Cais de Gaia, disse que todas estas quest6es par si suscitadas revelam o
desleixo da Junta de Freguesia. E sublinhou ter consciencia de que compete

a Camara dar resposta a

maioria destes assuntos, mas que a Junta nao esta isenta de responsabilidades, competindo-lhe alertar
o Municipio para os problemas e reclamar a sua resolu~ao. -------------------------------------------------------- 0 CIDADAO JOAQUIM MANUEL VIANA come~ou par elogiar a qualidade da Sessao Solene
comemorativa do 25 de abril, realizada no Salao Nobre do ediffcio-sede da Junta de Freguesia,
destacando o discurso proferido pelo Presidente da Assembleia . Ede seguida procedeu a uma reflexao
critica sabre as polfticas da Junta nos domfnios da
institui~6es

a~ao

social

a luz do Programa MAES, do apoio as

sociais, culturais e desportivas da Uniao de Freguesias e da implementa~ao de servi~os de

maior proximidade as popula~6es, numa declara~ao escrita que se junta a esta Ata como Anexo A-

28.04.2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 CIDADAO JOSE MANUEL ALMEIDA partilhou as suas preocupa~6es sabre a necessidade de uma
maior divulga~ao

e acompanhamento

nos esclarecimentos aos cidadaos no processo de conferencia

dos dados constantes do recenseamento eleitoral em consequencia das mudan~as de residencias e de

28 de abril de 201s

I pag. - 2 -

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE fREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRitNIO

2013

I

2017

{-"\!'!!!,:..-

~

assemble1a de fr ues1a

santamaonha
saoped roafurada
altera~oes

registadas nas delim ita~oes territoriais das freguesias de Santa Marinha e de Sao Pedro da

Afurada, numa declara~ao escrita que se j unta a esta Ata como. Anexo B - 28.04.2015. ------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Alexandre Valente da Silva, come~ou por afirmar

que a necessidade da remo~ao do entulho existente na Escarpa da Serra do Pilar ja foi ha muito
reportada a Camara Municipal, garantindo que ira reclamar de novo a reso l u~ao do problema.
Adiantou que o mesmo se passa em rela~ao a recoloca~ao do corrimao e do pilarete no adro da lgreja
Matriz, tendo exposto recentemente o assunto ao vice-Presidente da Camara, pelo que tem a
expectativa de que este assunto sera resolvido em breve. Recordou depois que a situa~ao do Mercado
Municipal e das casas de banho da Beira-Rio se mantem inalterada ha mais de uma decada, nao tendo
sido resolvida pelos anteriores executivos municipal e de freguesia. Sublinhou que, no caso do
Mercado, existe um projeto que aguarda a abertura das candidaturas ao novo Quadro Comunitario de
Apoio para que a sua
recordou que foi

requalifica~ao

lan~ado

seja finalmente uma realidade. E no caso do Jardim do Morro

um concurso de ideias para a sua

requalifica~ao,

sendo expectavel que

aquele belo Iugar, tambem desprezado por aqueles executivos durante mais de uma decada, seja
proximamente intervencionado igualmente com recurso a fundos comunitarios. No que respeita ao
espelho de agua do Cais de Ga ia, lembrou que aquele

espa~o

esta concessionado a uma empresa

privada, comprometendo-se a questionar os seus responsaveis sobre o assunto. No que concerne as
lajes partidas nas arterias envolventes a Serra do Pilar, afirmou que a Camara resolvera brevemente o
problema, atribuindo o atraso na sua

resolu~ao

terminar, reconheceu a necessidade da

as carencias financeiras herdadas pelo Municipio. A

repara~ao

do muro da rua do Pilar, embora este nao ameace

rufna, pelo que insistira junto da Camara para que aquele seja intervencionado. ----------------------------

-0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Joaquim Manuel Viana, come~ou por afirmar que
o Programa de Emergencia Social MAES resulta de uma profunda reflexao, tendo em vista a
transparencia de todos os procedimentos, um maior controle e melhor fundamenta~ao tecnica sobre
a situa~ao econ6mica dos respetivos agregados familiares, antes de exarado o despacho aos pedidos
de apoio. E adiantou que foram consultados diversos regulamentos analogos em vigor noutras
autarquias do pais, antes de produzido o Regulamento que agora regula todos os apoios requeridos a
Junta. De seguida, informou que esta tambem em estudo um Regulamento de apoio as
das duas freguesias, garantindo, porem, que nao havera nenhuma

diminui~ao

institui~oes

dos apoios, apesar de

todos os condicionalismos financeiros que sao conhecidos. Deu depois nota de algumas iniciativas em
curso no ambito dos servi~os de proximidade e de apoio as popula~oes, destacando a inaugura ~a o de
um balcao dos en e a instala~ao de uma Farmacia na Afurada, assim como a cria~ao de um posto de
enfermagem naquela freguesia e a reposi~ao de igual servi~o no Lugar de Gaia. Sobre o novo Mercado
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da Afurada, afirmou que o Presidente da Camara espera concluir as suas obras ate ao final do ano,
sendo possfvel que haja novidades em breve sobre o Mercado da Beira-Rio. A terminar, disse que esta
zona a cota baixa da freguesia de Santa Marinha ira beneficiar brevemente de urn Posto de Turismo
interativo e de uma nova caixa multibando, prevendo-se que venha a recuperar urn balcao dos en, a
instal ar provavelmente no Espa~;o Ze da Micha. ----------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jose Manuel Almeida, comec;ou por garantir a
criac;ao de urn posto de recenseamento e esclarecimento eleitoral com funcionamento aos fins-desemana. E informou depois que a delimitac;ao territorial das freguesias se encontra ainda em fase de
estudo, nao devendo estar conclufda antes das pr6ximas eleic;oes autarquicas. ------------------------------ 0 CIDADAO ARTUR COSTA comec;ou se manifestar indignado pelo mau estado do piso das arterias
do Lugar de Coimbroes, dando como exemplo as "crateras" que existem nas ruas das Luzes e de
Machado dos Santos, junto a ponte dos comboios. De seguida, acusou o Presidente da Junta de ter
abandonado Coimbroes, depois de ser eleito, esquecendo-se das promessas feitas durante a
campanha eleitoral. Recordou a sua promessa de transformar a Quinta dos Castelos num Iugar de
convfvio e lazer para a terceira idade, que continua ainda por concretizar. E disse que, enquanto isso,
os ma is idosos passam os dias sentados nos passeios ou a conversa nos abrigos das paragens dos
autocarros quando chove. A terminar, depois de afirmar que o Executivo da Junta tern feito muito mal
a Coimbroes, acusou o Presidente da Junta de s6 ter tempo para a freguesia da Afurada. ----------------- 0 CIDADAO JOSE CORREIA DA SILVA come~;ou por esclarecer que a sua renuncia ao cargo de
Tesoureiro da Junta e ao seu mandata de autarca se deve exclusivamente a razoes pessoais que s6 a
si dizem respeito, pedindo desculpas por qualquer situac;ao ou atitude menos correta de que tenha
sido protagonista. De seguida, reconheceu que as arterias do Lugar de Coimbroes necessitam de uma
intervenc;ao urgente, fazendo particular enfoque ao estado da rua das Luzes, que esta completamente
esburacada, ao ponto de aconselhar a Camara a proceder a sua interdic;ao enquanto nao for
intervencionada. Referiu-se depois a rua Sporting Clube de Coimbroes, cujo piso, em paralelepfpedo,
disse estar quase todo levantado, co nstituindo urn verdadeiro perigo para a seguranc;a de quem porIa
passa. Face a este cenario, reclamou uma visita urge nte aquelas ruas dos responsaveis camararios,
antes que porIa se registem acidentes de que se venham a lamentar. ------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Artur Costa, afirmou que ainda muito
recentemente fez urn periplo por Coimbroes, na companhia do Presidente da Camara Municipal, a
avaliar o estado das arterias daquele Lugar, tendo sido feito um levantamento das intervenc;oes
prioritarias, em func;ao das disponibilidades financeiras do Municipio. Rejeitou depois a acusac;ao de
ter abandonado Coimbroes, dando conta das muitas vezes que por Ia passa no exercfcio das suas
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fun~oes

de autarca, ouvindo as popula~oes e certificando-se dos trabalhos em cu rso e avaliando o

estado das situa~oes que necessitam de resposta . Lamentou depois que o Municipio nao tenha
condi~oes

financeiras para acudir a todas as necessidades ou que a Junta nao tenha delega~ao de

competencias para intervir em muitos casos, onde apenas se pode limitar a influenciar o Executive
camarario a dar-lhes uma resposta pronta. No caso da Quinta dos Castelos, informou que o terrene
integra um fundo imobiliario, o que impede a Camara e a Junta de proceder a qualquer interven~ao
naquele espa~o, tendo no entanto a esperan~a de que o assunto seja ultrapassado nos pr6ximos
tempos. A terminar, afirmou que passa de facto muito tempo na Afurada eo que o mesmo acontece
em rela~ao a todo o territ6rio da freguesia de Santa Marinha, nomeadamente em Coimbroes. ----------

0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jose Correia da Silva, enalteceu o trabalho deste
como Tesoureiro da Junta, que foi levado a interromper por razoes estritamente pessoais, destacando
e agradecendo o seu empenho na defesa da causa publica. Relativamente ao estado do pavimento das
arterias do Lugar de Coimbroes, informou que as ruas das Luzes e do Sporting Clube de Coimbroes
integram a lista das dez ruas das freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada consideradas de
interven~ao

prioritaria, sendo de prever que esses trabalhos arranquem em breve.------------------------

2.PERlODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
3. 1. EXP E01 ENTE DA ASSEMBLE lA ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu

se junta

a prese nte

a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que

At a: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo C- 28.04.2015

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

Anexo D - 28.04.2015

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

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme on!!. 1 do artigo 24!!. Do Regimento. --------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, solicitou um ponto previo para protestar contra o facto de
nao lhe ter sido concedida a palavra na Sessao Selene comemorativa do 41!!. Anivers«hio do 25 de abril.
E deu conhecimento de que o Presidente da Junta lhe manifestou a sua solidariedade e de todo o
Executive por esta infeliz decisao do Presidente da Assembleia de Freguesia. ---------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, ap6s fazer um breve compasso de espera para uma eventual

rea~ao

do Presidente da Junta, respondeu ao Deputado Eduardo Matos que o criterio utilizado na Sessao
Selene comemorativa do 41!!. Aniversario do 25 de abril consistiu na concessao da palavra a um
Deputado de cada

for~a

polftica com assento na Assembleia de Freguesia, a exemplo do que foi sendo

pratica na antiga Junta de Santa Marinha ao Iongo dos anos. No que se refere

a posi~ao do Executive,

disse que ela abre uma rutura nas rela~oes institucionais entre o Presidente da Assembleia e o
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Presidente da Junta, esclarecendo que este ultimo t eve conhecimento previo do nome de todos
o rado res e nao manifesto u na altura qua lq ue r d iscorda ncia. ------------------------------------------------------A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, colocou

a considerac;ao do Plena rio as seguintes Proposta s:--------

~nexo E- 28.04.2015: RECOMENDA(;AO CONTRA A

DESERTIFICA(;AO DO

EN~RO HIST6RICO, PROPONTO AO EXECUTIVO DA JUNTA QUE SENSIBILIZE

I A CAMARA MUNICIPAL PARA A NECESSIDADE URGENTE DE TRAZER DE
' VOLTA PARA 0 CENTRO HIST6RICO OS SEUS ANTERIORES HABITANTES.

--

APROVADA POR MAIORIA

VOTOS A FAVOR: 9 (PS 8, IND 1};
VOTOS CONTRA: 7 (PSD 4, CDS 1,
CDU2};
ABSTEN<;CES: 1 (BE 1).

I

I

I Anexo F I ATELIE

28.04.2015 :

SOARES

DOS

MO«;AO PELA DEFESA DO PATRIM6NIO DA CASA

REIS,

ALERTANDO

E RECLAMANDO

0

APROVADA POR UNANIMIDADE

FORTE

EMPENHAMENTO DO EXECUTIVO JUNTO DA CAMARA MUNICIPAL PARA A
RECUPERA«;AO E CLASSIFICA«;AO DESTA TAO IMPORTANTE CASA.

Anexo

G - 28.04.2015 : MO«;AO

PELO 12. DE MAIO, PELA EXIGENCIA DA

RUTURA COM AS POLITICAS DE DIREITA, POR UMA POLITICA PATRI6TICA E

APROVADA POR MAIORIA
VOTOS A FAVOR: 9 (PS 8, BE 1);

DE ESQUERDA QUE 0 PAfS PRECISA E PELA AFIRMA«;AO DE UM PORTUGAL
SOBERANO, LIVRE E DEMOCRATICO, AO SERVI«;O DA POPULA«;AO.

VOTOS CONTRA: 7 (PSD 4, CDS 1,
CDU2};
ABSTEN<;AO: 1 (IND 1).

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, colocou
Anexo

aconsiderac;ao do Plena rio as seguintes Propostas:

H - 28.04.2015 : VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO CIDADAO

APROVADO POR UNANIMIDADE

JOSE SOARES- ZE DE GAIA (PAl ).

Anexo

I- 28.04.2015 : VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO CINEASTA

APROVADO POR UNANIMIDADE

MANOEL DE OLIVEIRA.

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, comec;ou par pedir autorizac;ao para que se fizesse a
d istribuic;ao par todos os membros da Assembleia da c6pia de uma carta enviada para o Presidente da
Camara M unicipal pela filha de uma cidada despejada do Bairro do Cavaco, de uma forma que aquela
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considera injusta e indigna. Recordou depois que o atual executive camarario ja iniciou o seu mandata
ha tempo mais do que suficiente para ter retirado a Quinta dos Castelos do fundo imobiliario que
integra, se tivesse mesmo vontade politica para reverter a situac;:ao. Lembrou de seguida que o
Executive da Junta continua sem dar resposta a chamada de atenc;:ao da CDU para o clima de
inseguranc;:a que se vive nas imediac;:oes daquele local por falta de policiamento . Acusou depois o PS
de hipocrisia quando fala da necessidade da requalificac;:ao da Beira-Rio, po rque ainda nao mexeu um
dedo sequer a nivel concelhio e de freguesia para que tal acontec;:a. E acrescentou que toda s as
exaltac;:oes sabre liberdade e direitos humanos agora feitos nao passam de mera propaganda politica.
E, a termina r, concluiu afirmando que o PS eo PSD-CDS/PP sao politicamente muito parecidos, como
se pode comprovar, par exemplo, com o seu posicionamento durante o processo de agregac;:ao de
freguesias em Gaia, de que fez uma resenha hist6rica atraves da leitura do documento que se junta a
est a Ata como Anexo J - 28.04.2015 . -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO LUIS GONZAGA, da CDU, comec;:ou por perguntar ao Presidente da Junta como se
pro poe resolver o problema da escassez de funcionarios no edificio da Afurada face as exigencias das
novas valencias entretanto criadas, como o posto de enfermagem ou o balcao dos

en, sublinhando

que nao sera possivel manter estes se rvic;:os e os normais trabalhos de secreta ria como mesmo numero
de trabalhadores. E, de seguida, colocou a considerac;:ao do Plenario a seguinte Proposta: ---------------jAnexo K - 28.. 04.201~:

MO~AO PELO DIREITO DAiPOPULA~O-ES AOT

PROVADA POR UNANIMIDADE

I TRANSPORTE PUBLICO E A MOBILIDADE; POR UMA CORRETA REDE PUBLICA
AS CONSEQUENCIAS DA PROPOSTA DE REGIME JURIDICO DO SERVI~O

!

ICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.

i
i

I

._.__________j

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, afirmou nada ter a acrescentar ao
ficou expresso nas proposta s apresentadas sobre a desertificac;:ao do Centro Hist6 rico e a
comemorac;:ao do Dia do Trabalhador. E, a terminar, disse acreditar na classificac;:ao da Casa-atelie de
Soares dos Reis, assim como acontecera com a Fabrica de Ceramica das Devesas. ---------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, declarou que o Executive da
Junta esta solidario com os votos de pesar apresentados sobre o falecimento do cidadao gaiense Jose
So a res e do i Iustre cineasta Ma noe I de Oliveira . -----------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, reafirmou que mantem a
aspirac;:ao na requalificac;:ao da Quinta dos Castelos, mesmo estando esta afetada a urn fundo
imobiliario, desenhando-se neste momenta alguns esboc;:os de possiveis intervenc;:oes naquele espac;:o.
28 de abril de 2015
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Reconheceu que existem algumas carencias de policiamento no Lugar de Coimbroes, sobretudo
noite, sendo sua

inten~ao

a

abordar este assunto como comandante da PSP de Vila Nova de Gaia, com

quem tern um contacto aprazado. Sobre a desertifica~ao da zona da Beira-Rio e as suas carencias
habitacionais, disse que ja foi feito algo no atual mandato municipal, referindo-se

a recente criac;ao da

Loja de Reabilita~ao Urbana do Centro Hist6rico. Afirmou depois que, como Partido Socialista, nunca
havera uma polftica de "quero, posso e mando", respeitando o principia da pluralidade de opinioes,
com liberdade e responsabilidade. No que respeita

a desagrega~ao das freguesias, disse concordar

com a nova realidade, considerando a jun~ao das freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
um casamento natural. E, a terminar, depois de recordar que Sao Pedro da Afurada foi em tempos um
Lugar da freguesia de Santa Marinha, afirmou que nao e a meio do primeiro mandato desta Uniao de
Freguesias que a questao da desagrega~ao deve ser colocada. ----------------------------------------------------0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Luis Gonzaga, reconheceu que a Junta tern neste
momento um problema de funcionalidade, sobretudo na Afurada, mas nao de competencia. Garantiu,
porem, que o Executivo encontrara uma so lu~ao para o problema. E adiantou que, na eventualidade
de nao se poder avan~ar com um procedimento consursal, por motivos de impedimenta legal,
recorrer-se-a a estagios do lnstituto de Emprego e

Forma~ao

Profissional. E informou que estao para

ja garantidos dois estagiarios, um para Santa Marinha e outro para a Afurada, onde tern havido um
refor~o

consideravel de valencias, a que acrescera muito brevemente a instala~ao do Espa~o Cidadao.

E, a concluir, afirmou que os servi~os tern funcionado sem quaisquer ruturas, gra~as ao esfor~o e
cola bora~ao das funcionarias em

servi~o

na Afurada . ----------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou por afirmar que os grupos parlamentares do PSD e
do CDS irao apresentar um Requerimento solicitando informa~ao sobre a data da inuma~ao de um
familiar de uma pessoa ligada a um daqueles partidos que teria sido alegadamente facilitada pelo
anterior presidente da Junta de Santa Marinha, conforme uma

acusa~ao

feita pelo Tesoureiro

Agostinho Viana, que afirmam ser falsa, exigindo, por isso, um pedido de desculpas. De seguida
manifestou a sua preocupa~ao como que foi feito ao sa ldo deixado por aquele executivo, uma vez que
continua por liquidar a verba de vinte mil euros que estavam cabimentados para a conclusao da obra
da rua Augusto Santo. Afirmou depois que, no anterior executivo, os fornecedores estavam habituados
a receber a pronto, ou no prazo de trinta a sessenta dias, e que agora chegam a esperar seis meses. E

a

acrescentou que sa be de situa~oes em que os fornecedores se dirigiram Junta para demonstrar o seu
descontentamento pelo atraso nos pagamentos e foram mandados calar porque, caso contrario,
estavam sujeitos a nao receber nada. A terminar, e depois de referir um conjunto de

realiza~oes

dos

executives por si liderados no passado, disse estranhar que o atual Executive se desculpe com a falta
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de dinheiro para nao fazer obra , uma vez que s6 no que respeita a aposenta~ao de cinco funcionarios
resulta uma economia de encargos na ordem dos quatro mil euros mensais. --------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou par afirmar que ira apresentar um Requerimento
reclamando as c6pias de todos os protocolos, acordos de

execu~ao

e contratos interadministrativos

ate a data celebrados pela Junta, solicitando que aqueles e os futuros sejam submetidos a ratifica~ao
da Assembleia . Afirmou depois que lamentava a persegui~ao de que tem sido alvo um funcionario da
Junta, encarregado do Cemiterio, que foi afastado das suas fun~oes e colocado a fazer servi~os de
porta ria. E perguntou se isso se deve ao facto de ele ter denunciado algumas situa~oes que considerou
serem irregulares. A terminar, informou que aquele funcionario foi depois impedido de se ausentar da
porta do Cemiterio, onde acabou par apanhar uma grande gripe. E que, em consequencia disso, esta
neste momenta de baixa medica e com muito receio de voltar ao

servi~o .

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

-0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, usou da palavra para come~ar por questionar o Executivo
sabre o acabamento das obras na rua Augusto Santo, passados que sao dezoito meses desde o inlcio
do seu mandata. Referiu-se depois ao mau estado das ruas dos Oleiros e Gremio da Prosperidade,
chamando a

aten~ao

para os enormes buracos existentes junto a ponte ferroviaria que ja ali estao ha

muitos meses. Reconheceu que andaram porIa uns funcionarios da Camara Municipal a remendar o
piso, mas que a situa~ao mantem-se quase na mesma. E, a terminar, fez referenda a um sinal de stop
desaparecido na travessa Fernandes dos Anjos, que importa repor com a maior urgencia. ---------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, come~ou par congratular-se com as obras realizadas no piso
da rua Rodrigues de Freitas, que se encontrava num estado lamentavel. Referiu-se depois ao arranjo
efetuado dos holofotes do chao da praceta Salvador Caetano, junto a

esta~ao

ferroviaria General

Torres, que, na sua opiniao, s6 aconteceu par causa da Bienal de Arte, lamentando porem que o
espelho de agua tenha sido coberto com terra . Manifestou de seguida a sua concordancia com a
proposta do voto de pesar pelo falecimento do cineasta Manoel de Oliveira, aproveitando o facto para
criticar o Executive da Junta por nao ter cumprido o Luto Nacional decretado pelo Governo, ao nao ter
colocado as bandeiras do seu ediffcio-sede a meia-haste como fizeram todos os restantes ediffcios
publicos. Denunciou depois alguns erros cometidos na organiza~ao da Presidencia Aberta da Camara
Municipal realizada no ediffcio da Junta na Afurada, sublinhando que quando se convida alguem
colocam-se os seus names nas costas das cadeiras e que estas tem de ser em numero suficiente para
que os convidados nao tenham de ficar de pe durante a sessao, como aconteceu. Deu depois nota de
que o Presidente da Camara prometeu publicamente apoio financeiro as festas em honra de Santa
Marinha e que tal nao se verificou . E disse nao perceber como estas festas tiveram o ano passado um
prejulzo de tres mil euros, uma vez que a area de divertimentos registou um aumento
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comparativamente aos anos anteriores. Pediu depois explicac;oes sobre a razao do cheiro
nauseabundo que se sentiu durante alguns dias na marginal, numa altura em que esta na ordem do
dia o turismo e a necessidade de conquistar mais turistas. Perguntou de seguida por que razao o
ediflcio transparente, onde vai funcionar o novo posto de turismo, continua encerrado, questionando
se tal facto se deve a falta de dinheiro para a compra de mobiliario. E, a concluir, disse que iria
apresentar urn Requerimento a solicitar informac;ao detalhada sobre as verbas liquidadas

e a liquidar

as empresas Pirotecnia Minhota e Antonio de Almeida Correia - lluminac;oes, credoras de dlvidas
herd ad a d a antiga Junta da Afu ra d a. -------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em relac;ao a intervenc;ao do Deputado Joaquim Leite, afirmou que as
questoes suscitadas e a maneira como foram apresentadas dispensam-no de dar qualquer resposta,
para que as relac;oes institucionais que entende ser seu dever preservar nao se ressintam destes
ataques pessoais a que o lider do Grupo Parlamentar do PSD recorre com frequencia . --------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que a bancada do PSD
parece nao ter percebido ainda a razao por que perdeu as eleic;oes. E disse que respondera ao assunto
objeto de Requerimento dentro do prazo legal, como e seu dever. A terminar, pediu autorizac;ao que
o Tesoureiro da Junta desse resposta as questoes relacionada como Cemiterio . ----------------------------- 0 TESOUREIRO DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite e Jose Costa, comec;ou por
afirmar que nao esta interessado em alimentar discussoes estereis sobre o Cemiterio, declarando-se
apenas preocupado em prestar o melhor servic;o posslvel naquele equipamento em defesa dos
interesses das populac;oes das duas freguesias. Disse depois que nunca acusou o anterior presidente
da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha de cometer qualquer ilegalidade relacionada com a
facilitac;ao de pagamentos de inumac;oes, tendo apenas afirmado que, ao contrario ao acontecia no
passado, agora as decisoes sao tomadas pelo coletivo e nao apenas por urn dos membros do Executivo.
No que respeita a alegada perseguic;ao feita a urn funcionario do Cemiterio, repudiou tal acusac;ao

e

recordou o seu passado de doze anos de dirigente sindical pa ra sublinhar as suas preocupac;oes com
os direitos e bem-estar dos trabalhadores. De seguida, deu conta de que existiam algumas situac;oes
de indisciplina interna a que havia necessidade de por cobro e que agora estao sanadas, o mesmo
sucedendo na entrada do Cemiterio, razao porque deslocou o funcionario para aquele posto. E, a
terminar, afirmou que o funcionario esta neste momento de baixa medica, que falou entretanto com
ele e que tern o seu posto de trabalho garantido logo que tenha alta.------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em relac;ao a intervenc;ao do Deputado Amilcar Araujo, que s6 ouviu em
parte, pediu autorizac;ao ao Presidente da Assembleia que a resposta as questoes suscitadas fo sse dada
pe Io Secreta rio da Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 SECRETARIO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, come~ou por reconhecer o
estado lastimavel de algumas das arterias. Recordou, entretanto, que no passado recente as Juntas de
Freguesia tinham competencia para proceder a arranjos das vias e dos passeios, o que nao acontece
no presente . lnformou, porem, que as ruas referidas constam de uma lista de interven~ao prioritaria
enviada para a Camara Municipal, ap6s um periplo realizado pelas varias arterias da Uniao de
Freguesias com a presen~a do Presidente da Camara, sendo de prever que as mesmas sejam
brevemente intervencionadas. Relativamente

a reposi~ao dos sinais de stop roubados na zona da rua

Fernandes dos Anjos, afirmou ter tido uma reuniao na Camara Municipal onde f icou a saber da
inexistencia em stock de alguns sinais de transito, tendo sido aberto concurso publico para a sua
aq u isi~ao, o que se preve aco nte~a m u ito breve mente. ------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira,
interven~ao

come~ou

por afirmar que a

feita nos holofotes de chao na praceta 25 de abril se deveu a uma chamada de aten~ao

do CDS, que agradeceu, desconhecendo as razoes que terao porventura levado a Camara Municipal a
ter colocado terra no espelho de agua, pelo que vai averiguar o caso. Pediu depois desculpas pela nao
coloca~ao

das bandeiras a meia-haste em cumprimento do Luto Nacional decretado pelo Governo em

homenagem

a memoria do cineasta

Manoel de Oliveira, assegurando ter-se tratado de um erro

lamentavel por falta de experiencia, mas que jamais sera repetido em
respeita

situa~oes

futura s. No que

aquestao dos convites e rece~ao de convidados para a sessao da Presidencia Aberta realizada

no ediffcio da Junta na Afurada, afirmou que a organiza~ao foi da responsabilidade dos Servi~os de
Protocolo da Camara Municipal. No que concerne

a edi~ao

do ano passado das Festas de Santa

Marinha, disse que, pela sua grandeza e adesao popular, nao se pode fazer qualquer compara~ao com
as fracas edi~oes dos anos anteriores. Relativa mente

arecente rutu ra dos esgotos na marginal de Gaia,

afirmou que a sua causa deve ter origem numa deficiente manuten~ao, sublinhando, porem, que a
Camara Municipal agiu prontamente ao alerta da situa~ao feito pela Junta. A terminar, pediu
autoriza~ao

para que fosse o Secretario da Junta a responder

a questao relacionada

com o atraso

registado na inaugu ra~ao do no Posto de Turismo. ------------------------------------------------------------------- 0 SECRETARlO DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, informou que a loja interativa
de Turismo ja tern nova data de abertura fixada, devendo-se o atraso na sua inaugura~ao a um
problema de

impermeabiliza~ao

do chao. E recordou que aquela estrutura insere-se num conjunto de

lojas similares espalhadas por um total de oitenta e tres municfpios da Regiao Norte, atraves de
acordos celebrados com a respetiva entidade regional de turismo. ---------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, pediu a palavra para esclarecer o Tesoureiro da Junta de que
a inuma~ao facilitada a que fez referenda aconteceu ha cerca de quatro meses, sendo que nessa altura
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o Executive em fun~oes ja era o atual, que tomou posse ha dezoito meses. E reconheceu que durante
os seus mandates de Presidente da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha facilitou o pagamento
de algumas inuma~oes a pessoas com dificuldades econ6micas, afirmando que o voltaria a fazer se
fosse hoje. E, a terminar, afirmou que se existem alguns pagamentos em falta

e da competencia do

atua I Executive provide ncia r a sua Iiq u ida~ao . --------------------------------------------------------------------------A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, colocou
Anexo l - 28.04.2015: MOc;Ao "A AGUA

a considera~ao do Plenario a seguinte Proposta : ----------

EUM BEM PUBLICO; NAO PODE

SER PRIVATIZADA"- CONTRA A REESTRUTURAc;AO DO SETOR DAS AGUAS
E A FAVOR DA PARTICIPAc;AO DAS AUTARQUIAS LOCAlS NA DEFINic;AO DE

APROVADA POR MAIORIA
VOTOS A FAVOR: 13 {PS 8, PSD 1,
CDU 2, BE 1 , CDS 1 );

POLfTICAS PARA AQUELE SETOR.
VOTOS CONTRA: 3 (PSD 3);
ABSTEN~QES: 1 {IND 1).
~--------------------------------------------------~------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, fez questao de enaltecer a
por parte do Executivo, dando como exemplo a
Afurada, a implementa~ao do posto dos

instala~ao

instala~oes

do posto de atendimento farmaceutico na

en no edificio da Junta naquela freguesia , a distribui~ao de

cabazes alimentares a quem mais precisa na Pascoa, a
das Matas e a cedencia das

resolu~ao de algumas situa~oes

inaugura~ao

de um parque infantil na Escola

da antiga Escola da Viterbo de Campos para sede do Centro

Cultu ral e Recreative do Lugar de Gaia, onde sera reinstalado o posto de enfermagem da Junta naquele
Lugar. De seguida, considerou que o Executive da Junta tem autoriza~ao da Assembleia de Freguesia
para celebrar protocolos, contratos interadministrativos e acordos de execu~ao, pelo que, na sua
opiniao, nao se obriga a submeter aqueles documentos a ratifica~ao da Assembleia. Chamou depois a
aten~ao para a sobrecarga de servi~os existentes no edificio da Junta na Afurada, a prop6sito da
inten~ao de Ia se instalar uma Loja do Cidadao, nao passando sequer pela sua cabe~a que aquela

valencia venha a colocar em causa o Polo da Biblioteca Municipal que funciona naquele edificio . No
que concerne aos funcionarios da Junta, depois destacar o profissionalismo dos que prestam servi~o
no edificio da Afurada, defendeu que todos tem de estar preparados para funcionar com qualquer
Executive e que estes devem valorizar sempre os melhores, nem que para isso alguns fiquem para tras,
tanto nos edificios da Afurada e de Santa Marinha como no Cemiterio. A terminar, apresentou uma
Declara~ao Politica de repudio pela dim inui~ao das " transferencias financeiras" da Camara para esta

Uniao de Freguesias, que se junta a esta Ata como Anexo M - 28.04.2015. -----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos,

come~ou

por agradecer as
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considerac;:oes feitas sobre algumas das concretizac;:oes da Junta. Concordou depois com o seu
entendimento sobre a legitimidade da Junta para subscrever protocolos, recordando que o
procedimento agora adotado foi o mesmo de sempre na antiga Junta de Santa Marinha. No que

a instalac;:ao de urn Espac;:o do Cidadao no edificio da Afurada, afirmou que a Junta tera de
compatibilizar este servic;:o de proximidade de apoio a populac;:ao com o funcionamento do Polo da

concerne

Biblioteca, podendo este vir, no entanto, a transitar para o Centro Interpretative do Patrim6nio da
Afurada. No que respeita aos funcionarios da Junta, reconheceu que encontrou em todos eles grande
competencia e dedicac;:ao desde a primeira hora. E, a terminar, afirmou que tambem nao esta satisfeito
com criterios definidos para a transferencia de verbas correspondentes

a execuc;:ao das delegac;:oes de

competencias, esperando, no entanto, que a Camara Municipal venha a rever a situac;:ao atraves da
celebrac;:ao de contratos interadministrativos. Mas ressalvou, porem, que a Junta mantem total
solidariedade e lealdade com a Camara Municipal e com o seu Presidente. ----------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou que reconhecer a injustic;:a do tratamento dado a esta
Uniao de Freguesias nao belisca de forma nenhuma o born relacionamento institucional que deve
existir entre as duas autarquias. E concluiu que se trata apenas de reclamar justic;:a e de lutar pela
sobrevivencia, nao se podendo estar constantemente a falar de saldos do passado e das dividas
herdadas para, de repente, ficarmos todos calados perante urn corte de " financiamento" municipal
substancial comparativamente com os ultimos mandatos. ---------------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma horae dez minutos, propos que a continuac;:ao desta
sessao ordinaria se realizasse, em segunda reuniao, no dia oito de maio de do is mile quinze, pelas vinte
e uma horas, no edificio-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
minuta foi entretanto aprovada por unanimidade (Anexo N - 28.04.2015), que depois de lida foi
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. _ __, e devidamente arq uivada. ---------------------------------------------------------

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0 PRIMEIRO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

c~ ~
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(AUGUSTO Joset:ONCEiy\0 SOARES)

0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA
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(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)
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