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ATA N.2 23 
SESSAO ORDINARIA 

2!!. REUNIA0-08/05/2015 

- Aos oito dias do mes de maio do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e dez minutes, 

reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao das 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, presid ida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao 

Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2 e 2.2 Secretario. -------------------------------

- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS)- Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo 

do Novo, Adeline Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Augusto Jose Concei~ao 

Soares, Jose Maria Moreira, Sonia Cristina Roseira Cunha e Antonio Domingos Ferreira Barbosa; (do 

PSD) -Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amflcar 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 Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Lufs 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: Maria Jose Fonseca Pinto Alves e Margarida Maria Gomes 

Ferreira, do PS, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando assim Iugar a Sonia Cristina Roseira 

Cunha e Anton io Domingos Ferreira Barbosa, do PS. 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 

s i m oes Costa I d a c D u. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 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 Cache ira, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando 

Candido Pereira Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida infcio a ORDEM DE 

TABALHOS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de dar posse ao cidadao Antonio Domingos Ferreira Barbosa 

como Deputado, come~ou por conceder o uso da palavra aos tres cidadaos inscritos para intervir neste 

ponto d a 0 rdem dos Tra ba lhos. -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO ANT6NIO SANTOS PAIVA questionou o Presidente da Junta sobre um Edital da Camara 

Municipal de Gaia datado do dia dezassete de novembro do ano passado onde se anuncia a 

interrup~ao de transito na rua Viterbo de Campos, entre a rua de Sao Marcos eo Cais Capelo Ivens, a 

partir daquela data, em virtude da realiza~ao de obras nas condutas de aguas residuais e pluviais. E 

uma vez que, passados dezoito meses, aquelas obras ainda nao tiveram inicio, quis saber por que razao 

nao foi entretanto dada qualquer explica~ao aos moradores daquele Lugar. ---------------------------------

- 0 CIDADAO JORGE ALMEIDA lamentou que o atual Executivo esteja a tratar como menos dignidade 

um funcionario da Junta, encarregado do Cemiterio, uma pessoa seria e responsavel que sempre 

contribuiu com as suas preocupa~oes sociais para uma gestao equilibrada e justa daquele 

equipamento. Afirmou depois que aquele funcionario esta muito doente e que foi colocado em Iugar 

desabrigado, a chuva, temendo que este caso venha a ter um final infeliz. E perguntou se puseram o 

funcionario no exterior do Cemiterio para que ele nao saiba o que se passa Ia dentro. A terminar, 

recordou que o Presidente da Junta ja afirmou por diversas vezes que os funcionarios sao o melhor 

patrim6nio da autarquia, pelo que nao percebe porque tratam assim o encarregado do Cemiterio. --

- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE DASILVA come~ou por abordar o mau estado do piso de algumas 

das arterias pr6ximas da sua residencia, salientando que boa parte delas necessita de uma rapida 

interven~ao, nomeadamente as ruas dos Polacos, Lufs de Camoes, 12. de Maio, Cabo Borges e 

Rodrigues de Freitas. E fez notar que esta ultima e uma via de acesso a Ponte do Infante, local de 

passagem de imensos autocarros de passageiros que provocam um grande desgaste do alcatrao do 

pavimento, que esta em grande estado de degrada~ao, com as tampas de saneamento, telefones e 

aguas pluviais perigosamente desniveladas. Reconheceu que esta rua foi intervencionada ha pouco 

tempo, mas com remendos de pouca durabilidade que s6 servem para gastar tempo e dinheiro, 

mantendo-se o problema. Debru~ou-se depois sobre a necessidade da reposi~ao do corrimao que 

existia nas escadas de acesso ao adro da lgreja Matriz e de um lampiao da rua da Ferven~a entretanto 

desaparecido. E alertou de seguida para o mau estado de conserva~ao dos Balnearios existentes 

naquela zona. Focou-se depois sobre o buraco existente no teto do salao nobre do ediffcio-sede da 

Uniao de Freguesias, recordando que o atual Presidente da Junta, aquando da sua tomada de posse, 
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utilizou-o como arremesso politico contra a anterior gestao da antiga Junta de Santa Marinha 

sustentando que havia o perigo iminente de desabamento do teto. A concluir, afirmou que ja se 

passaram dezoito meses desde o infcio do mandata do atual Executive e que nada foi feito ate ao 

memento no teto, nem este desabou como se profetizou. E, a terminar, pediu "mais contenc;:ao verbal, 

me nos guerrilha politica e melhor governac;:ao" . ----------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Antonio Santos Paiva, considerou que a questao 

por ele colocada e absolutamente pertinente, manifestando tambem o descontentamento da Junta 

face ao atraso no arranque da intervenc;:ao anunciada para a rua Viterbo Campos. Declinou, porem, 

qualquer responsabilidade direta do seu Executive no caso, competindo-lhe apenas continuar a 

pressionar a Camara Municipal no sentido da realizac;:ao da obra, como tem feito ate aqui, fazendo 

mais uma vez eco do descontentamento generalizado da populac;:ao do Lugar de Gaia. -------------------

-0 PRESIDENTE DAJUNTA, em resposta ao Cidadao Jorge Almeida, disse folgar que alguem do publ ico 

esteja preocupado como funcionamento interne da Junta e nomeadamente com as relac;:oes com um 

funcionario, mas esquecendo-se das perseguic;:oes que eram feitas no passado a varies funcionarios 

por um Executive que ele defendeu quando exerceu func;:oes de autarca. Disse-lhe, no entanto, que 

pode ficar descansado porque nada foi feito contra o funcionario a que fez referenda ou alguma coisa 

que o prej udique, tendo acautelado apenas os interesses da Junta. E esclareceu que o funcionario 

faltava ao servic;:o com muita frequencia, o que nao e compatfvel com as exigencias das func;:oes que 

exercia, tendo optado entao por distribuir-lhe tarefas menos exigentes e mais recatadas, atendendo 

tambem ao debil estado de saude em que neste momenta se encontra. --------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Alexandre Valente Silva, informou que a Camara 

Municipal orc;:amentou um milhao e meio de euros para intervir nas principais arterias de Vila Nova de 

Gaia, sendo algumas delas as que foram por ele mencionadas. E afirmou que aquelas se encontravam 

ja assim quando iniciou o seu mandata, substituindo um executive liderado por uma pessoa que esteve 

doze anos consecutivos na governac;:ao da freguesia de Santa Marinha, nao tendo nunca ouvido aquele 

cidadao rebelar-se contra o estado daquelas arterias nesse tempo e muito menos com a veemencia 

com que o fez desta vez. Quanta ao corrimao em falta nas escadas de acesso ao adro da lgreja Matriz, 

disse que o assunto fo i abordado recentemente com o vice-presidente da Camara Municipal, 

acreditando que o assunto seja resolvido em breve. No que respeita ao buraco existente no teto do 

salao nobre do ed iffcio-sede da Uniao de Freguesias, afirmou tratar-se de uma heranc;:a do anterior 

executive da Junta de Santa Marinha, que esteve doze anos no poder e nao cuidou da sua casa, pelo 

que nao reconhece moral a uma pessoa que foi autarca nesse tempo para colocar agora esta questao. 

8 de maio de 2015 I pag. - 3 -

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

QUADRitNIO 2013 I 2017 



(I~· 
assembleia de fr~uesia 

sa ntamaonha sa oped roafurada 

No que concerne a reposi~ao do lampiao na rua da Ferven~a, disse que iria volta r a colocar o assunto 

a considera~ao dos servi~os camararios responsaveis pelas rela~oes com a EDP para que o problema 

seja resolvido. E, a terminar, reconheceu haver problemas de funcionamento dos ba lnearios da 

Ferven~a, recordando que essa responsabilidade e da verea~ao do Ambiente da Camara, a quem 

reportara de novo o seu descontentamento pelo facto. -------------------------------------------------------------

2.PERIODO DA ORDEM DO DIA 
2. 1. DISCUSSAO E VOTACAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES E CONTA DE GERENCIA DO ANO 2014, DA 

JUNTA DE FRE G U ESIA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DAJUNTA fez uma breve apresenta~ao dos documentos em aprecia~ao, que se juntam 

a esta Ata como Anexo A- 08.05.2015, reconhecendo que nao se tratam do Relat6rio de Atividades e 

da Conta de Gerencia desejaveis, mas apenas os possiveis face as circunstancias adversas com que o 

atual Executivo se confrontou. Afirmou, porem, que, pese embora todas as contingencias, a atividade 

desenvolvida ultrapassou largamente o conjunto da obra realizada nos anos anteriores pelas duas 

Juntas de Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, agora agregadas em Uniao de Freguesias, apesar 

de serem menores os recursos financeiros disponfveis. E, a terminar, disponibilizou-se para prestar os 

esclarecimentos julgados necessaries sabre aqueles documentos. ----------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, come~ou par afirmar que as contas apresentadas enfermam 

de falta de rigor e de um enorme desequilibrio or~amental. Sublinhou o saldo negativo de mais de 

oitenta e oito mil euros registado no fina l do exercicio, o que, na sua opiniao viola as regras do POCAL 

no que respeita ao equilibria or~amenta l, ja que as despesas sao superiores as receitas. E chamou a 

aten~ao para a diferen~a entre o va lor das receitas or~amentadas e o montante executado. Afirmou 

que esta execu~ao e ridicula e que pode configurar uma gestao danosa, capaz deter consequencias a 

nivel de Tribunal de Contas. E fez um repa ro sabre a despesa na rubrica de material de consumo 

hoteleiro, que se cifrou em seis mile vinte e tres euros, levando-o a perguntar sea Junta abriu algum 

restaurante ou comprou utensilios de cozinha e se estes constam do respetivo inventario. Depois de 

considerar esta situa~ao ridicula, afirmou que or~amento apresentado e discutido o ana passado era 

uma pura fic~ao e disso ressente-se agora a presta~ao de contas, classificando-a como um ato de 

gestao de "mercearia mediocre". Afirmou de seguida que durante os seus mandatos como presidente 

de Junta disponibilizou sempre a oposi~ao, com a antecedencia devida, os livros das contas para 

consulta . E lembrou que isso agora nao aconteceu. Prosseguindo, afirmou que e falsa a acusa~ao de 

que o anterior executivo perseguia funcionarios, o que revela a falta de carater e de dignidade do atual 

--··----------
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Presidente da Junta, nao admitindo que ele recorra a falsidades para denegrir o antigo presidente. --

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA interrompeu o Deputado Joaquim Leite, pedindo que recentrasse a 

sua interven~ao no assunto em analise, chamando tambem a sua aten~ao para o excesso de linguagem 

uti I i za do . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE pediu entao autoriza~ao para fazer a distribui~ao pelo plena rio de urn 

documento onde acusa o Executive da Junta de perseguir um funcionario que exerce as fun~oes de 

e nca rrega do no Ce mite rio. --------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu a palavra para fazer um protesto a mesa da Assembleia, por ter 

permitido que se fizesse um ataque a dignidade do Presidente da Junta, ainda por cima desajustada e 

desenquadrada da Ordem do Dia. Admitiu que tenha sido talvez por desaten~ao do Presidente da 

Assemble ia, ou mesmo por alguma sua generosidade para com o anterior presidente da antiga Junta 

de Santa Marinha, mas que acabou por prejudicar o andamento dos trabalhos ao dar espa~o a urn 

ataque leviano que define o mau carclter de uma pessoa que perdeu as elei~oes e que age 

obsessivamente como se ainda nao tivesse percebido que o povo fez outra escolha. ----------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em resposta ao Presidente da Junta, ped iu-lhe que nao enveredasse 

pelo mesmo caminho, sob pena deter de interromper os trabalhos para conferenciarem ambos sabre 

este i ncide nte m u ito po uco d ign ifica nte. -------------------------------------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DA JUNTA prosseguiu a sua interven~ao, afirmando que o anterior presidente da Junta 

de Santa Marinha ja t inha revelado anteriormente a sua falta de carater ao auto homenagear-se antes 

das elei~oes; ao utilizar os sentimentos das crian~as com a sua fotografia em oferendas natalicias; e ao 

pressionar o atual Presidente da Junta com a constante insistencia de dois advogados para que lhe 

fosse paga o subsfdio de reintegra~ao que req uereu. ---------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DE ASSEMBLEIA interrompeu o Presidente da Junta para afirmar que este estava a 

trilhar o mesmo caminho que tinha acabado de condenar, pedindo-lhe a maxima compreensao, a 

calma eo bom sensa que todos devem privilegiar nas rela~oes entre o Executive e a Assembleia . -----

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, em ponto previa a sua interven~ao, lamentou a perda 

de tempo com um diferendo que envolve o atual Presidente de Junta eo anterior Presidente da Junta 

de Freguesia de Santa Marinha, o que vern sucedendo reiteradamente, pelo que apelou ao Presidente 

da Assembleia que fa~a diligencias no sentido de aqueles protagonistas se entenderem 

definitivamente. Sabre os documentos em aprecia~ao, come~ou por dizer que estes refletem os 

resultados do primeiro ano de mandata de urn 6rgao executive resultante de uma reorganiza~ao 

territorial de freguesias que a CDU sempre contestou, e que neste caso concreto restaurou a Junta de 
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Freguesia de Santa Marinha no formato anterior a 1952, com a extin~ao real da Junta de Freguesia da 

Afurada. E sublinhou que a CDU continuara a lutar por esta desagrega~ao. Afirmou de seguida que a 

CDU assume por inteiro o tempo da sua participa~ao no Executivo da Junta no ambito de acordo 

celebrado com o PS e que alguns dos resultados dessa participa~ao estao espelhados no Relat6rio de 

Atividade e Conta de Gerencia. E recordou alguns dos efeitos positivos dessa parceria, destacando a 

realiza~ao da Auditoria as Contas dos anteriores executivos das Juntas de Santa Marinha e Sao Pedro 

da Afurada, a celebra~ao do Protocolo com o Sindicato dos Trabalhadores da Administra~ao Local 

(STAL) com vista a restaura~ao do horario das trinta e cinco horas semanais na Junta eo inicio de algum 

• 
trabalho visando a altera~ao de paradigmas junto das coletividades. E recordou entao que a CDU 

entendeu desvincular-se do Executivo da Junta devido a repetida quebra por parte deste dos 

compromissos assumidos no acordo celebrado. Fez entretanto questao de declarar que, em respeito 

pelas responsabilidades assumidas nos pelouros a cargo do seu representante no Executivo, a CDU 

abster-se-a na vota~ao dos documentos em apre~o. Fez depois referenda a alguns dos motivos 

levaram a desvincula~ao da CDU do Executivo, tal como o trabalho adicional gratuito "extorquido" aos 

funcionarios da Junta, que trabalharam quarenta horas semanais em vez de trinta e cinco, em total 

desrespeito pelo protocolo celebrado com o STAL, acordo esse que nunca foi formalmente 

denunciado, mas sim unilateralmente rasgado pelo PS por interven~ao do Presidente da Junta; a 

retirada de financiamentos em areas governativas essenciais; a manuten~ao de urn polltica de 

interven~ao social essencialmente identica a da anterior maioria PSD/ CDS, ignorando materias 

lavradas no acordo celebrado com a CDU, nomeadamente quanto a Equipa de Rua. E sublinhou que 

tambem motivaram esta rutura as seguintes situa~oes, igualmente relativas ao acordo: a real 

impossibilidade de urn debate verdadeiramente a dois quanto a fun~ao das dividas herdadas e ao 

planeamento das necessidades financeiras da Junta; a nao interpela~ao da Camara para uma 

interven~ao nos ediffcios e infraestruturas do Bairro do Cavaco; e a manuten~ao do bloqueio fisico e 

social a beira-rio, conforme o modelo PSD/CDS que a CDU sempre denunciou. Fez depois questao de 

notar que o Executivo nao apenas silenciou qualquer vontade para romper com estas situa~oes, como 

ainda teve o "desplante" de recolocar algumas propostas da CDU no Plano de Atividades para 2015, 

ap6s as ter inviabilizado na pratica em 2014. Chamou depois a aten~ao para falhas, gralhas e 

incorre~oes detetadas na Conta de Gerencia, pedindo de seguida esclarecimentos sobre despesas 

realizadas em alguns estabelecimentos comerciais mencionadas como subsidios a escolas e 

institui~oes sociais. E, a terminar, notou que a Junta contabilizou como receitas correntes algumas 

transferencias da Camara Municipal que, na sua opiniao, representam verbas de capital. -----------------
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-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, fez a defesa dos documentos em apre~o atraves da leitura de uma 

Declara~ao Polftica, que se junta a esta Ata como Anexo B - 08.05.2015, salientando que os seus 

pontos negatives resultam da diffcil heran~a recebida da antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da 

Afurada, dos cortes verificados nas verbas provenientes do Fundo de Financiamento das Freguesias e 

da significativa redu~ao ocorrida nas transferencias financeiras da Camara Municipal.--------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, sobre o Relat6rio de Atividades, e a prop6sito da referenda a 

uma maior dignidade nas Festas de Santa Marinha, considerou pouco digna a utiliza«;ao de uma foto 

do Presidente da Junta num folheto de pedit6rio para aquelas Festas, sobre as quais perguntou se as 

contas ja estao fechadas equal o seu saldo. E a prop6sito da referenda a conclusao das obras na Via 

da Misericordia, lamentou que tambem nao se tivesse feito men~ao as obras realizadas no Bairro Joao 

Felix, recordando que ambas foram projetadas e iniciadas pelo anterior executive camarario. 

Perguntou depois quais foram as dfvidas amortizadas ate ao momenta e quanto falta ainda liquidar. 

Procurou saber de seguida o estado em que se encontra o processo movido contra o advogado da 

antiga Junta da Afurada. Pediu esclarecimentos sabre os recursos humanos da Junta e perguntou se o 

acordo sabre o horario das trinta e cinco horas semanais dos funcionarios esta a ser praticado. Ja sabre 

os protocolos celebrados com as coletividades, quis saber se ja estao satisfeitos todos os pagamentos 

referentes ao ano passado. Pediu explica~oes sabre o almo~o de natal realizado a expensas da Junta 

com funcionarios e outros convidados num restaurante da Afurada. Solicitou tambem informa~oes 

sobre os encargos da Junta referentes ao protocolo que preve a sua integra~ao na cooperativa que vai 

gerir alguns equipamentos municipais. Recordou entao que o seu Grupe Parlamentar chamou a 

aten~ao em devido tempo para o facto de o Or~amento que deu suporte a estas Contas estar muito 

inflacionado, tendo sido respondido na altura que nao, sublinhando-se ate o facto de se chegar pela 

primeira vez ao valor de tres dfgitos em investimento. E notou que o investimento ficou apenas em 

cinquenta e dois mil euros, real~ando tambem que o saldo apresenta no seu conjunto valores 

negatives, o que viola o POCAL. Acusou depois o Executive de enorme despesismo, enumerando, como 

exemplos, os elevados encargos com horas extraordinarias, as despesas de representa~ao, as 

compensa~oes a membro do executive e os encargos com combustfveis. E a este prop6sito perguntou 

como se gasta tanto dinheiro com gasolina, uma vez que os cinco veiculos da Junta sao todos a gas61eo. 

Ainda sabre as despesas, assinalou que estao inscritos dez mil euros no subsfdio as Festas de Sao Pedro 

da Afurada em bora se fale por af em quinze mil. E para que se possa fazer uma compara~ao, quis saber 

qual foi o subsfdio concedido para as Festas de Santa Marinha. A terminar, depois de pedir explica~oes 

sabre a men~ao a subsfdio em despesas realizadas em talhos e supermercados, quis saber onde estao 
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inscritos os valores referentes aos objetos recuperados de urn numero consideravel de exumac;oes e 

que nao se encontram no Cemiterio, de onde se pode concluir que estes foram entretanto vendidos.

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu autorizac;ao para que o Vagal Raimundo Filipe desse resposta as 

questoes suscitadas sabre o Relat6rio de Atividades e a Conta de Gerencia, solicitando tambem 

permissao para que o Tesoureiro Agostinho Viana respondesse aos assuntos relacionados com o 

Cemiterio, antes de ele proprio prestar os esclarecimentos solicitados. ----------------------------------------

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE comec;ou por prestar esclarecimentos mais genericos sabre os 

documentos em apreciac;ao, subscrevendo o que ja tinha sido assumido pelo Presidente da Junta 

quanta a nao satisfac;ao pelos resultados alcanc;ados no decurso do ano passado, que resultou num 

desequilibrio indesejavel entre as previsoes e o executado ao nfvel das Contas de Gerencia. Justificou 

esse desiderata, por urn lado, como facto de dais mile catorze ter sido urn a no atfpico, em que se teve 

de responder a todas as exigencias de pessoas que deslocaram a Junta para receber pagamentos em 

atraso e reclamar a amortizac;ao de dfvidas do passado; e, por outro lado, com os atrasos registados 

nalgumas transferencias, nomeadamente da ultima prestac;ao do Fundo de Financiamento de 

Freguesias e da percentagem do IMI que reverte a favor das freguesias. E reafirmou que isto justifica 

em parte o desequilfbrio entre despesas e receitas. Mas sublinhou ainda que estes sao os primeiros 

documentos de prestac;ao de contas que tern por base uma nova real idade administrativa, com os 

imponderaveis daf resultantes, uma vez que ninguem sabia de concreto qual a coleta da conjugac;ao 

das duas freguesias, o que contribuiu fortemente para o desequilfbrio orc;amental registado e que 

provocou uma reduc;ao a nfvel dos investimentos. E, depois de sublinhar que as despesas ficaram 

a baixo dos valores estimados, afirmou que no momenta presente os problemas estao ultrapassados e 

que a Junta tern os seus compromissos equilibrados, estando a iniciar-se, por exemplo, o processo de 

pagamento dos subsfdios as coletividades em fa Ita. Depois de confessar que ja estava a espera de uma 

reac;ao pouco favoravel da Assembleia a Conta de Gerencia, face aos desequilibrios orc;amentais ali 

refletidos, deu explicac;oes sabre algumas duvidas suscitadas, comec;ando por afirmar que as despesas 

inscritas em subsfdios tendo como fornecedores alguns estabelecimentos comerciais dizem respeito a 

apoios concedidos em generos a diversas institu ic;oes e famflias com dificuldades econ6micas. 

Relativamente as despesas com combustfveis, afirmou que, para alem das viaturas da Junta que 

funcionam a gas61eo, existem novas maquinas no Cemiterio que sao movidas a gasolina. E, a terminar, 

reafirmou que o exerdcio do ano passado foi muito diffcil, atendendo as condicionantes f inanceiras 

enfrentadas e as exigencias de reorganizac;ao de servic;os e de procedimentos administrativos 

resulta ntes da agregac;ao das d uas freguesias. -------------------------------------------------------------------------
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- 0 TESOUREIRO DA JUNTA come~ou por afirmar que as despesas com gasolina sao justificadas como 

uso de varias maquinas e de um gerador, que no ano passado nao eram utilizados, este ultimo 

responsavel pela extra~ao de agua do po~o existente no Cemiterio, originando uma economia muito 

superior aos custos gerados com a aquisi~ao do respetivo combustive!. A terminar, afirmou que os 

materiais recuperados das exuma~oes realizadas sao todos aproveitados, tendo sido alguns deles 

vendidos conforme consta da Conta de Gerencia, e os restantes estao presentes no Cemiterio como 

facilmente pod era constatar quem Ia fizer uma visita .---------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA retomou a palavra para afirmar que respeita os motivos da renuncia da 

CDU ao acordo de governa~ao celebrado com o PS, referidos pelo Deputado Jose Carlos Costa, 

reconhecendo que se tratou de uma parceria muito interessante durante a qual foi necessaria 

enfrentar grandes dificuldades finance iras. Considerou depois que a Deputada Rosa Novo interpretou 

muito bem as circunstancias imprevislveis que determinaram o saldo negativo do exerdcio do ano 

passado, estando convicto de que as instancias superiores saberao reconhecer todas essas 

condicionantes e validar o Relat6rio e Contas ap6s a sua aprova~ao pela Assembleia de Freguesia. E 

garantiu que os pr6ximos anos serao mais tranquilos. Em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou 

ter destacado a obra realizada na Via da Misericord ia por ser uma arteria estruturante na conclusao 

do projeto que garante uma maior mobilidade em todo o Centro Hist6rico. Disse depois que o anterior 

advogado da antiga Junta da Afurada formalizou contradit6rio a a~ao que lhe foi movida, estando 

convencido que a decisao da Justi~a sera favoravel aos interesses da Uniao de Freguesias. Sobre a 

implementa~ao do horario das trinta e cinco horas semanais, afirmou que os protocolos rubricados 

com as organiza~oes representativas dos funcionarios da autarqu ia estao na posse do secretario de 

Estado da Administra~;ao Local para promulga~ao. Sobre os protocolos celebrados com as 

coletividades, reconheceu os atrasos nos pagamentos, mas fez questao de sublinhar que, apesar de 

estes representarem um grande encargo, sao para manter e aperfe i~oa r. -------------------------------------

-0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, sublinhou o saldo negativo do exerdcio do a no passado, que 

teme se venha a verificar tambem no a no em curso face ao dados ja conhecidos ate trinta e um de 

mar~o de dois mil e quinze, onde se retrata um saldo negativo de dez mil e duzentos euros, para 

concluir que o Executivo da Junta revela uma total incompetencia. E, a terminar, fez questao de se 

referir aos encargos com senhas de presen~a dos vogais do Executivo, que considera exagerados.-----

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou por recordar que foi o Vogal Raimundo Filipe que 

conseguiu alterar o seu sentido de voto na apresenta~ao das Contas de 2013, votando favoravelmente. 

Disse, porem, que nao acredita que este ano consiga o mesmo feito. Relativamente aos documentos 
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agora em aprec;:o, afirmou que eles entroncam fundamentalmente em "tres pecados" : a nfvel de 

execuc;:ao, espelha que nao se atingiu sequer valores satisfatorios em nenhuma rubrica; a nfvel de saldo 

do exerdcio, retrata um defice inaceitavel: e a nfvel de atividades, reflete que se procurou fazer o 

mesmo que se realizava nos mandatos anteriores sem que houvesse suporte financeiro compatfvel. E 

disse nao perceber por que razao o Executivo optou por continuar a viver acima das possibilidades, 

depois deter dito que tal nao volta ria a suceder, facto que o fez mudar o seu sentido de voto no ano 

passado. Criticou depois a forma como o Executivo procura justificar as dificuldades financeiras da 

Junta, desculpando-se com os encargos relativos as dfvidas do passado, que classifica de despesa ma, 

aos processos judiciais, que classifica de despesa inevitavel, ou a auditoria realizada as contas das 

anteriores juntas e ao subsfdio de reintegrac;:ao pago ao anterior presidente da Junta de Santa Marinha, 

que classifica de despesas irrepetiveis. E afirmou que estas classificac;:oes escondem apenas uma errada 

gestao, sendo que essa, sim, pode ser classificada de muito ma. Sublinhou que nao a classifica de 

gestao danosa porque ja passou pela presidencia de uma Junta de Freguesia, sa be das dificuldades que 

comporta a vida autarquica e acredita na honestidade das pessoas. Disse depois que o desequilibrio 

orc;:amental registado em 2014 pode ser ligeiramente atenuado com as verbas do IMI e outras receitas 

por arrecadar, sendo uma delas correspondentes as transferencias da Camara Municipal, sublinhando, 

no entanto, que a sua grande preocupac;:ao sao neste momento os exercicios do a no em curso e anos 

futures. E chamou a atenc;:ao para os brutais cortes que a Camara Municipal fez nas transferencias 

financeiras para esta Junta, que vigorarao durante tres a nos, e que a colocam entre as Juntas e Unioes 

de Freguesias do concelho de Vila Nova de Gaia com maior reduc;:ao nas verbas provenientes do 

Municipio. Afirmou entao que e necessario reparar esta injustic;:a, pelo que decidiu transformar em 

Moc;:ao a Declarac;:ao Politica de repudio pela diminuic;:ao das "transferencias financeiras" da Camara 

anteriormente apresentada, na convicc;:ao da sua aprovac;:ao nesta reuniao da Assembleia de Freguesia. 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA recordou que, de acordo com o Regimento da Assembleia de 

Freguesia e com a Lei n!!. 75/2013, so pod em ser objeto de deliberac;:ao os assuntos incluidos na Ordem 

de Trabalhos, podendo no entanto a Assembleia incluir outros assuntos na respetiva Ordem do Dia 

desde que dois terc;:os dos seus membros reconhec;:am a urgencia do mesmos. Porem, no seu 

entendimento, aquela decisao deve ser sempre tomada em ponto previo ao inicio da Ordem do Dia e 

nao durante o seu curso. E, a terminar, afirmou que aquele assunto sera inscrito na proxima reuniao 

da presente Sessao, caso esta se prolongue por mais um dia, ou na proxima Sessao Ordinaria da 

Assembleia, que acontecera muito em breve, no decurso da primeira quinzena de junho. ---------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, nao se considerou satisfeito com a posic;:ao do Presidente da 
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Assembleia e pediu que todos os Grupos Parlamentares se pronunciassem sabre o assunto ------------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, afirmou que o seu Grupo Parlamentar subscreve a interpretac;ao 

feita pelo Presidente da Assem bleia sabre o assu nto. ---------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, afirmou que a Declarac;ao Politica que deu origem a 
proposta de Moc;ao do Deputado Eduardo Matos apresentava alguns considerandos que foram agora 

retirados, sugerindo que parte substantiva desses considerandos fosse recuperada. E, a terminar, 

sustentou que o documento devia ser discutido e votado em proxima reuniao, depois de feita uma 

reformulac;ao que lhe de mais substancia e cause maior impacto politico j unto do Municipio. ----------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que, no seu entendimento, a votac;ao de qualquer 

documento s6 tern efeitos vinculativos se constar na Ordem de Trabalhos. Alegou ainda que os Grupos 

Parlamentares do PSD e do cos nao estao em condic;oes de votar a Moc;ao porque a c6pia que o 

Deputado Eduardo Matos enviou nao chegou atempadamente a todos os seus membros. Pediu depois 

ao Executive que dispensasse uma c6pia do acordo celebrado com a Camara, onde se determinam os 

valores das transferencias dos pr6ximos anos. E, a terminar, afirmou que, se a Junta assinou aquele 

protocolo, e porque concorda com ele ou entao teve medo de confrontar a Camara. ---------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou que os considerandos da Moc;ao sao um resumo da 

Declarac;ao Politica par si apresentada na reuniao anterior, admitindo a oportunidade da sua 

reformulac;ao em bora a seriedade do assunto justificasse a sua votac;ao na presente reuniao. E sabre 

as razoes do PSD para nao admitir a sua discussao e votac;ao neste dia, disse compreender muito bern 

a sua posic;ao politica mas nao perceber as desculpas apresentadas, ate porque se nao teve acesso ao 

acordo de delegac;ao de competencias celebrado entre a Junta e a Camara foi s6 porque nao quis. 

Quanta ao PS, lamentou que se esconda par debaixo da capa partidaria. E, a terminar, disse que esta 

disponivel para aceitar as alterac;oes a Moc;ao que o Grupo Parlamentar da CDU considere introduzir, 

uma vez que o importante e que a Assembleia de Freguesia contribua para que a Camara coloque a 

Uniao de Freguesias no Iugar a que tern direito no conjunto das freguesias do concelho. -----------------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, pediu de novo a palavra para esclarecer algumas duvidas sabre os 

documentos em apreciac;ao, na sua qualidade de ex-membra do Executive da Junta. E adiantou, como 

exemplo, que as despesas realizadas no LIDL dizem respeito ao apoio aos lanches das crianc;as da CERCI 

Gaia no Centro Democratico D'lnstruc;ao Latino Coelho, que as compras efetuadas na Porto Editora 

sao referentes a livros oferecidos a Escola das Matas para constituic;ao de uma biblioteca escolar, que 

as faturas do Talho Horizonte, estabelecimento que fornece outros produtos para alem de carnes, 

dizem respeito a produtos de limpeza para as escolas das freguesias, e que a fatura emitida pela 
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empresa J. Marques corresponde a aquisi~ao de um balcao frigorifico para o Clube Desportivo do 

Torrao. E, a terminar, explicou o aumento do valor com despesas em pessoal e senhas de presen~a 

com o facto de agora sermos uma Uniao de duas freguesias, com mais funcionarios e com a natural 

necessidade de se realizarem mais reunioes, pelo menos naquela que fo i a fase de reorganiza~ao dos 

se rvi~os. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu de novo a palavra para refor~ar a sua opiniao de que 

e excessiva a despesa inerente a senhas de presen~a dos vogais do Executive, o mesmo considerando 

no que se refere aos encargos com gasolina no funcionamento dos motores existentes no Cemiterio. 

E concluiu que, pelas suas contas, os encargos anuais com aquele combustive! representa um consumo 

diario de quatro litros, muito excessive para o uso a que se destina. -------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, considerou que uma breve descri~ao das despesas 

realizadas dispensaria algumas explica~oes dadas pela Deputada Rosa Novo, que teve a amabilidade 

de clarificar o destino de alguns fornecimentos adjudicados a determinadas empresas comerciais. ---

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fez questao de dar os parabens ao Vagal Raimundo Filipe pela 

forma honesta, serena e tranquila como deu as explicac;:oes solicitadas. Reafirmou no entanto que 

entende que o valor de mil e seiscentos euros e demasiado elevado para aqu isi~ao de gasolina, assim 

como acha excessive o apoio concedido ao Latino Coelho para os meninos da CERCI Gaia. E referiu 

ainda os gastos com telem6veis e despesas de representa~ao, como sinais evidentes de despesismo.

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, antes de pedir autoriza~ao para que o Vagal Raimundo Filipe de resposta 

as questoes suscitadas nas intervenc;:oes anteriores, fez questao de sublinhar o grande numero de 

reunioes da Assembleia de Freguesia realizadas no ano anterior, as quais representam t ambem 

despesas com senhas de presenc;:a para os Vogais do Executive, nao concordando, porem, com o 

Deputado Artur Oliveira quando diz que aqueles encargos foram excessivos. --------------------------------

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE come~ou por afirmar que o Executive fez um grande esfor~o de redu~ao 

na despesa, como evidencia a Conta de Gerencia, embora nao esteja totalmente satisfeito com os 

resultados alcan~ados. E assumiu, por isso, o compromisso de um maior empenho nesse dominio, 

nomeadamente nos encargos em comunica~oes, prosseguindo as negocia~oes em curso com uma 

empresa da especialidade, e em consumo de agua no Cemiterio, como aumento do recurso aos po~os 

pr6prios. Disse ter consciencia de que os encargos com apoios as co letividades constituem quinze por 

cento do total das despesas da Junta, mas que e preciso nao esquecer a importancia do trabalho 

extraordinario por elas realizado, substituindo-se muitas vezes ao proprio Poder Loca l. Negou no 

entanto que o Executive tenha vivido acima das suas possibilidades, reitera ndo que o saldo negative 

8 de maio de 2015 I pag. - 12 -

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

QUADRitNIO 2013 I 2017 



-~-~.:.- ~U" 
assembleia de fre.,guesia 

santamar1nha 
saoped roafurada 

se deve ao atraso da arrecada~ao de algumas receitas. E aproveitou o ensejo para informar que o saldo 

de tesouraria, que se arrastou negative ate final de mar~o, ja se encontra neste momento equilibrado. 

Fez depois questao de referir que o aumento verificado em combustfveis como consumo de gasolina 

sera brevemente compensado com a diminui~ao de despesa com o consumo de agua no Cemiterio. 

De seguida, reafirmou que o proximo or~amento sera mais equilibrado e com um refor~o consideravel 

ao nivel do investimento. E relativamente aos cortes verificados nas transferencias financeiras da 

Camara, considerou a questao muito oportuna e pertinente, devendo esta ser discutida pela 

Assemble ia de Freg u es i a. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais nenhum pedido de interven~ao, colocou em 

vota~ao o Relat6rio de Atividades e Conta de Gerencia do Ano de 2014, da Junta de Freguesia, tendo 

este sido APROVADO, atraves do seu voto de qualidade, face ao em pate registado na vota~ao a seguir 

d is c rim in ad a : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTOS FAVORAVEIS = 8 (PS 8); 

VOTOS CONTRA= 8 (PSD 5, CDS 2, INO 1); 

ABSTEN<;OES = 3 (CDU 2, BE 1). 

-A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou a Declara~ao de Voto que se junta a esta Ata como 

Anexo C- 08.05.2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. APRECIACAO DO INVENT ARlO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DA AUTARQUIA A 31 DE DEZEMBRO 

DE 2014 ( M 0 D I FICACO ES). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta~ao do documento em aprecia~ao, que se junta a 

esta Ata como Anexo 0 - 08.05.2015, disponibilizando-se para os esclarecimentos julgados 

n ece ssa r i 0 s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, depois de ter obtido esclarecimentos sobre a aquisi~ao de 

alguns novos equipamentos, chamou a aten~ao para a eventualidade de a agua extraida dos po~os do 

Cemiterio ser impr6pria para consumo, o que pode provocar problemas gravissimos aos seus 

utilizadores no caso de eles nao serem devidamente prevenidos desse facto. -------------------------------

-0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que o inventario fornecido pelo Executive o a no passado 

deve ter sido feito a partir de um documento desatualizado no que se refere a freguesia de Santa 

Marinha. Referiu depois a omissao nesse inventario dos im6veis de propriedade da antiga Junta de 
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Santa Marinha, onde se inscreve urn im6vel doado sito rua Alexandre Braga. E, a esse prop6sito, 

procurou saber quem e o proprietario do edificio da Junta na Afurada. A terminar, pediu que fosse 

fornecido urn inventario atualizado com os valores de todos bens. ---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, pediu esclarecimento sabre a seguinte duvida: uma vez 

que foi o atual responsavel pelo pelouro do Cemiterio quem deu inicio a extra~ao de agua dos po~os, 

tendo este tornado posse apenas em fevereiro deste ana e a aquisi~ao da bomba extratora datar de 

fevereiro do ana passado, isto parece significar que o equipamento esteve urn ana sem utiliza~ao. ---

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu autoriza~ao para que o Tesoureiro Agostinho Viana e o Vagal 

Raimundo Filipe dessem resposta as questoes suscitadas sabre o lnventario.---------------------------------

- 0 TESOUREIRO DA JUNTA reconheceu que o usa da agua dos po~os durante uma parte do dia s6 foi 

adotado a partir do momenta em que assumiu o pelouro do Cemiterio, tendo havido o cuidado de se 

proceder a uma profusa informa~ao no local de que a agua, ate as 14hOO, e impr6pria para consumo. 

- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE afirmou que estava convencido que ja tinha sido disponibilizado urn CD 

com o inventario atualizado dos bens m6veis e im6veis da Junta, pedindo desculpas pelo lapso, 

prometendo que este sera de pronto colmatado. ---------------------------------------------------------------------

2.3. APRECIACAO DA INFORMACAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E A 

SITUACAO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS -------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresenta~ao do documento em aprecia~ao, que se junta a 

esta Ata como Anexo E - 08.05.2015, colocando-se a disposi~ao do plenario para prestar os 

esclarecimentos adiciona is que se considerem necessarios. --------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou nao ter nada a apontar sabre as documentos em 

aprecia~ao, uma vez que este reflete apenas o trabalho normal que decorre do exercicio do trimestre 

a que se reporta. Ja quanta a informa~ao da situa~ao financeira, repetiu o pedido que tern feito em 

todas as sessoes ordinarias ate agora realizadas: que se anexe aos documentos uma rela~ao das dividas 

a fornecedores. E sublinhou que faz este pedido em nome da transparencia, de maneira a que os 

membros da Assembleia possam ter no~ao dos compromissos assumidos e avaliar se estes estao a ser 

cumpridos dentro dos prazos a que a lei dos Compromissos obriga. -------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, come~ou por considerar que a maioria das a~oes 

mencionadas na lnforma~ao Escrita em aprecia~ao decorre do normal funcionamento de qualquer 

Junta de Freguesia. Afirmou depois que achou muito curiosa, mas dispensavel, uma nota sabre a 

pontua~ao de amendoas na composi~ao dos Cabazes Alimentares entregues no periodo Pascal. E, a 
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terminar, criticou a denominada lncubadora de lndustrias Criativas recentemente instalada na antiga 

Casa dos Ferradores, onde nada encontrou de interessante, e muito menos de criativo, numa rapida 

visita feita ao espa~o com urn colega, tendo vislumbrado apenas tres jovens em amena cavaqueira .--

- A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, procurando saber qual o alcance de duas visitas mencionadas na 

lnforma~ao Escrita do Presidente da Junta, uma a Escarpa da Serra do Pilar e outra ao miolo do Centro 

Hist6rico, perguntou quais as conclusoes a que se chegou e se foi desenhado algum programa de 

intervenc;ao para aqueles lugares e de apoio as respetivas popula~oes, que possa ser entretanto 

disponibilizado a todos os membros da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, come~ou por dizer que nao percebe a razao por que nao 

se estende a recolha de alimentos ao comercio tradicionallocal com vista a composi~ao dos Cabazes 

Alimentares, ja que acredita haver muita gente que estaria disposta a ajudar. E, a terminar, disse que 

ficou tambem muito surpreendido com a menc;ao as amendoas, uma vez que, no passado, o Presidente 

da Junta, enquanto membro da Assembleia, tanto criticou as referencias aos gelados Ola.---------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que a antiga Casados 

Ferradores estava desaproveitada e que no seu entendimento a Camara esteve mais uma vez bern ao 

destinar aquelas instala~oes a uma incubadora de empresas vocacionadas para as industrias criativas, 

apostando assim no estfmulo a cria~ao de novas empresas de gente jovem. A terminar, justificou a 

menc;ao as amendoas na composic;ao dos Cabazes Alimentares da iniciativa Pascoa Solidaria por ser 

urn produto tradicionalmente conotado com a epoca Pascal. -----------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, afirmou que o mais importante 

na extensao da distribuic;ao de Cabazes Alimentares ao perfodo da Pascoa eo seu alcance social, sendo 

as amendoas apenas urn sinal que distingue esta oferta da que e concedida no Natal, onde o bacalhau 

tambem nao pode faltar como marca tradicional daquela epoca. E, a terminar, destacou as parcerias 

com os Escuteiros e com a Cruz Vermelha nestas iniciativas, nomeadamente na recolha de generos 

alimentares junto das grandes superficies comerciais do nosso territ6rio. ------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Filipa Costa, afirmou que a deslocac;ao de uma 

equipa constituida por membros da Camara Municipal, da Junta de Freguesia e da Secreta ria de Estado 

do Ambiente a Escarpa da Serra do Pilar teve a ver com a avalia~ao da sua consolidac;ao, tendo-se 

tratado, portanto, de uma visita tecnica. No que respeita a visita realizada ao miolo do Centro 

Hist6rico, disse que teve a ver com um programa de revitalizac;ao do Centro Hist6rico que sera 

apresentado publicamente em breve, tendo a empresa Caves Taylor's como protagonista principal. A 
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4i~8 
assembleia de fr~uesia 

sa ntamarjnha 
saoped roafurada 

terminar, recordou que as familias mais carenciadas daqueles dois lugares da freguesia de Santa 

Marinha sao apoiadas pela Junta de acordo com os para metros do Programa MAES.-----------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e cinquenta e sete minutes, nao havendo 

mais nada a tratar, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta foi 

entretanto aprovada por unanimidade (Anexo F - 08.05.2015), que depois de lida foi 

por em reuniao realizada a 

__ ),_3"'--'--. ~'-'2::...:..... k~')'""'!..,.f ...... , ___ _,, e devid am e nte a rq uivada. ---------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLE lA DE FREGUESIA 

krna& ~ cu h 
I 

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 SEGUNDO SECRET ARlO DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA 

3'o::;,.nc'\ <120-J~ 
(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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