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SESSAO ORDINARIA 

09/10/2015- 2!!. REUNIAO 

- Aos nove dias do mes de outubro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e cinco minutos, 

reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no 

salao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos Reis, numero 545, em Santa 

Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Conceic;:ao Soares e Joana 

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

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

Novo, Sonia Cristina Roseira e Cunha, Adelino 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 e Alexandre Valente da 

Silva; (do CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria da Assunc;:ao dos Santos 

Carvalho; (da CDU) - Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes e Francisco Jose Marques Crista; (do BE) - Filipa 

Marlene Mendes d a Costa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: a Deputada Maria Jose Fonseca Pinto Alves, do PS, e o 

Deputado Jose Ferreira da Costa, do PSD, apresentaram pedidos de substituic;:ao, dando Iugar a Deputada 

Sonia Cristina Roseira e Cunha e ao Deputado Alexandre Valente da Silva, respetivamente . ---------------------

- Registaram-se as seguintes faltas: o Deputado Eduardo Jose Moreira Matos e a Deputada Rosa Joana da 

Silva Neto Aires faltaram a reuniao por motivos justificados. ------------------------------------------------------------

- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; 

Tesoureiro : Agostinho da Silva Viana; e os vogais: Jose Manuel Neto Cacheira, Jose Raimundo Moreira 

Filipe, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA reclamou contra algumas obras que terao sido prometidas e 

que estao ainda por realizar ou por concluir, nomeadamente no Lugar de Gaia. E informou que o mau 

estado de uma das arterias daquele Lugar, proxima da Ponte da Arrabida, provocou recentemente a queda 
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de u m c i c I i sta . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO JOSE FERREIRA DACOSTA comec;ou por afirmar que, ao fim de vinte e seis a nos de a uta rca de 

freguesia, e a primeira vez que nao participa, nessa qualidade, numa reuniao da Assembleia. E justificou 

esse facto com a necessidade de querer protestar, enquanto cidadao, contra a forma como o Presidente da 

Junta se comportou na reuniao precedente. Referiu depois algumas obras por ele prometidas que ainda 

estao por cumprir. Acusou-o de incompetencia e de desrespeito pelos cidadaos, dando neste caso como 

exemplo o facto de nao ter atendido urn fregues por falta de marcac;:ao antecipada. Afirmou que a nao 

realizac;:ao do Festival da Sardinha e apenas mais uma das provas da sua incompetencia. Recordou a forma 

como decorreram as mudanc;:as verificadas no Executivo, a que associou a presenc;a da Polfcia Judiciaria na 

Junta para recolha de depoimentos de alguns dos seus membros. E, por ultimo, contestou a opc;:ao de 

convidar uma coletividade para a real izac;:ao das Festas de Nossa Senhora do Pilar, sem ter auscultado as 

outras duas coletividades em atividade com sede nas imediac;:oes daquele Lugar.-----------------------------------

0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Antonio Santos Paiva, afirmou que ira reportar a 
Camara Municipal o caso da queda de urn ciclista, nas imediac;:oes da Ponte da Arrabida, devido ao mau 

estado do piso. E, por ultimo, informou ter recebido uma carta sobre algumas situac;:oes a corrigir no Lugar 

de Gaia, a qua I ira dar a sequencia devida. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Jose Ferreira da Costa, refutou as acusac;oes de 

incompetencia e de desrespeito pelos cidadaos de que foi alvo. Afirmou ter o maior respeito por todo o 

trabalho realizado por aquele cidadao, enquanto autarca, num anterior executivo do qual tambem fez 

parte, ao contrario do que acontece no presente mandata. Disse aceitar as crlticas feitas, embora nao 

concorde com elas, considerando que a maioria nao passa de pura demagogia. -------------------------------------

2 . LEITURA E VOTA~AO DA ATA DA REUNIAO DE 28 DE SETEMBRO DE 2015 

-A DEPUTADA ANABELA CARRI~O, do PSD, afirmou que a proposta de Ata sujeita a discussao e votac;ao 

nao espelha com rigor o que se passou na reuniao, considerando-a tambem tendenciosa. E disse ainda que 

ate parece nao ter acontecido nada de a normal no final da reuniao. --------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, comec;ou por recordar e criticar o tratamento dado ao 

Presidente da Junta pelos deputados do PSD na reuniao da Assembleia anterior. E disse nao concordar com 

o facto de a Ata nao referir o motivo que levou o Presidente da Assembleia a dar por terminada a reuniao 

d a form a como o fez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, comec;ou por pedir ao Deputado Francisco Crista que, quando 
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tiver que fazer qualquer crftica aos membros da Assembleia, diga o respetivo nome ou names e nao 

englobe todos os deputados de uma bancada parlamentar. Par ultimo fez reparo a um erro relativo a urn 

montante referido na Ata em aprecia~;ao, que nao esta conforme. ------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA depois de registar as interven~;oes da Deputada Anabe la Carri~;o, do 

Deputado Francisco Crista e do Deputado Amilcar Araujo, declarou nao aceitar a acusa~;ao de a At a ser 

tendenciosa, mantendo-a em vota~;ao ap6s retificar o erro detetado pelo ultimo Deputado e de proceder a 

uma a ltera~;ao na sua parte final. Sujeita a votos, a Ata da reuniao de vinte e oito de setembro de dais mil 

quinze foi APROVADA POR MAIORIA, com tres absten~;oes (CDU 2, PSD 1). --------------------------------------------

3 . D I SCUSSAO E VOT Al;AO DE PROPOSTAS DE RECOMENDAl;AO , MOl;QES, 
VOTOS DE PESAR E VOTO DE CONGRATULAl;AO APRESENTADOS NA 

REUN I AO DE 28 DE SETEMBRO DE 20 1 5 

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, solicitou autoriza~;ao a Assembleia para que fosse introduzido neste 

ponto urn VOTO DE PESAR pelo falecimento da Av6 da Deputada Margarida Ferreira, o que foi aceite pelo 

PIe n a rio . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a vota~;ao os documentos apresentados pelos diversos Grupos 

Parlamentares e par si proprio, registando-se os seguintes resultados: ---------------------------------------------

GRUPO PARLAMENTAR DO PS- PARTIDO SOCIALIST A 

Anexo A- 09.10.2015 PROPOSTA DE RECOMENDA(;AO: APROVADO POR 

PELO AU MENTO DAS QUOTAS DE PESCA DA SARDINHA UNANIMIDADE 

Anexo B- 09.10.2015 VOTO DE PESAR: APROVADO POR 

PELO FALECIMENTO DA AV6 DO VOGAL JOSE RAIMUNDO UNANIMIDADE 

FILIPE. 

Anexo C- 09.10.2015 VOTO DE CONGRATULA(;AO: APROVADO POR 

PELO PREMIO INTERNACIONAL CONQUISTADO PELA SOGRAPE UNANIMIDADE 

VINHOS. 

Anexo D- 09.10.2015 VOTO DE PESAR: APROVADO POR 

PELO FALECIMENTO DO PAl DO DEPUTADO EDUARDO MATOS. UNANIMIDADE 

Anexo E- 09.10.2015 VOTO DE PESAR: APROVADO POR 

PELO FALECIMENTO DA AV6 DA DEPUTADA MARGARIDA UNANIMIDADE 

FERREIRA. 
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GRUPO PARLAMENTAR DO BE- BLOCO DE ESQUERDA 

MO~AO: 
POR UMA POLfTICA EFETIVA DE APOIO AOS REFUGIADOS. 

MO~AO: 
PELA CRIA~AO DE EMPREGO E RECONQUISTA DE DIREITOS. 

APROVADA POR 
MAIO RIA 

VOTOS FAVORAVEIS: 
PS{S}; CDU{2); BE(1) = 11 

VOTOS CONTRA: 
PSD{4); CDS(2) = 6 

APROVADA POR 
MAIORIA 

VOTOS FAVORAVEIS: 
PS(S); CDU{2); BE{1) = 11 

VOTOS CONTRA: 
PSD(4); CDS{2} = 6 

GRUPO PARLAMENTAR DA CDU- COLIGACAO DEMOCRATICA UNIT ARIA 

Anexo H- 09.10.2015 PROPOSTA DE RECOMENDA~AO: APROVADA POR 

EM SOLIDARIEDADE COM A COMUNIDADE PISCAT6RIA DA MAIORIA 

AFURADA. 
VOTOS FAVORAVE/S; 

PS{S); CDU{2); BE{1) = 11 
VOTOS CONTRA: 

PSD{4); CDS(2) = 6 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

Anexo I - 09.10.2015 PROPOSTA DE RECOMENDA~AO: APROVADA POR 

SOBRE A COMUNICA~AO PUBLICA DE EVENTUAIS FUTUROS UNANIMIDADE 

FALECIMENTOS DE FAMILIARES DE AUTARCAS DA UNIAO DE 
FREGUESIAS. 

- A DEPUTADA ANABELA CARRI~O, do PSD, apresentou uma DECLARA~AO DE VOTO, que se junta a esta 

ata como Anexo J- 09.10.2015, sobre os documentos que constituem os anexos G e H.--------------------------

4.PERIODO DA ORDEM DO DIA 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA propos que se juntassem os dois pontes agendados para o Perfodo da 

Ordem do Dia, o que foi aceite pelo plenario -----------------------------------------------------------------------------------

- 4.1. APRECIA~AO DA INFORMA~AO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E A 

SITUA~AO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS: Anexo K- 09.10.2015. ------------------------------------------

----------------- ------------------------------------ ------------------------------------
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- 4.2. APRECIAc;AO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE DELEGAc;AO DE COMPETENCIAS (PRACETA 

QUINTA DA BELA VISTA) CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIAPL E A JUNTA DE FREGUESIA: Anexo l-

09 .1 0. 2 015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO LUfS GONZAGA, da CDU, depois de recordar a recente decisao do Tribunal Constitucional 

sabre a aplica~ao do horc~rio das trinta e cinco horas semanais na Administra~ao Publica, chamou a aten~ao 

para o facto de a Junta nao estar a cumprir o contrato celebrado nesse sentido com as estruturas sindicais, 

esperando que os seus funcionarios venham a ser compensados por esse motivo. E, por ultimo, procurou 

saber de que forma se consubstancia na pratica a rela~ao entre a Camara e a Junta no cumprimento do 

contrato de delega~ao de competencias em aprecia~ao . -------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AlEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, afirmou nao encontrar nada de significative na 

lnforma~ao Escrita do Presidente, dando como exemplos de pouca relevancia as varias presen~as do 

Presidente da Junta em eventos, a instala~ao de algumas portas de alumlnio no cemiterio ou a coloca~ao 

de urn corrimao nas escadas da lgreja Matriz. Disse querer ver mais obra, esperando que o Executivo nao 

continue a justificar a falta destas com as dlvidas herdadas da antiga Junta da Afurada. Questionou a razao 

da beneficia~ao do jazigo do ex-autarca "0 Ferramentas", sublinhou que a atividade da Junta tern sido 

muito pobre e afirmou que o saldo de gerencia no montante de vinte e quatro mil euros e muito curta.----

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, afirmou que a lnforma~ao Escrita do Presidente nao passa de 

"mais do mesmo". Sublinhou o facto de esta nao fazer qualquer referenda a iniciativas de a~ao socia l e 

considerou que a Assembleia devia ter conhecimento das razoes que levaram alguns membros do 

Executivo a serem ouvidos pela PoHcia Judiciaria. Culpou o Presidente da Junta pela nao realiza~ao do 

Festival da Sardinha este ano. E denunciou a falta de resposta do Executivo no apoio as Festas das 

freguesias, dando como exemplo o facto de ter sido ele a resolver o problema da falta de uma lana no 

palco das festividades de Santa Barbara e Senhor dos Aflitos, face a incapacidade da Junta para 

d esb loq uea r a situ a ~a o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Lufs Gonzaga, afirmou que, relativamente ao horario 

das t rinta e cinco horas semanais, aguarda urn suporte legal para dar cumprimento ao que foi acordado 

com as estruturas sindicais representativas dos funcionarios da Junta, comprometendo-se entao a 

implementar de imediato aquele horario. No que respeita ao contrato de delega~ao de competencias em 

aprecia~ao, declarou que, para alem dos termos que regulam a rela~ao entre as partes, existe o 

compromisso da Camara Municipal de aumentar a verba fixada se os custos da obra forem ultrapassados. -

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, lamentou que este 
·-------------------------------------------
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tenha desvalorizado as a~oes desencadeadas pela Junta e sublinhou a relevancia de algumas das iniciativas 

empreendidas, como a constru~ao de urn novo ossario e as obras realizadas nas casas de banho do 

cemiterio. Justificou as beneficia~oes feitas na sepultura do ex-autarca "0 Ferramentas" como uma 

homenagem a sua memoria pelos servi~os prestados em vida. E, por ultimo, recordou a~oes desenvolvidas 

em parceria com a Camara, como a substitui~ao do relvado do Estadio Rei Ramiro e as beneficia~6es 

realizadas em cinco escolas, declarando-se muito honrado pelo seu contributo ao projeto Gaia Aprende 

Mais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, come~ou por afirmar que o atual 

Executivo da Junta ja reuniu ate ao momenta com a Comissao Social de Freguesia mais vezes do que os 

ultimos tres executivos da Junta de Santa Marinha. Afirmou que o seu Executivo encontrou dois postos de 

enfermagem encerrados quando tomou posse e neste momenta tern quatro em funcionamento. Disse que 

o atual Executivo manteve e melhorou todos os apoios sociais que eram prestados pelo anterior executivo 

da Junta de Santa Marinha e acrescentou mais urn: o cabaz alimentar da iniciativa Pascoa Solidaria. Por 

ultimo, afirmou que se sente feliz pelo resultado obtido pelas cinco festas da freguesia que a Junta 

a pad ri n h o u . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, enalteceu as iniciativas desencadeadas e apoiadas pela Junta, 

destacando, entre elas, o Festival de Folclore da Afurada e o Encontro de Bombos. Real~ou e agradeceu ao 

Aguias Sport de Gaia o empenho e dedica~ao demonstrados na realiza~ao das Festas de Nossa Senhora do 

Pilar. Agradeceu igualmente a Confraria do Santissimo Sacramento a transferencia formal para a Junta do 

terreno que era de sua perten~a onde o Executivo construiu urn novo ossario. E felicitou a Junta pelo exito 

do Passeio Senior deste ano, lamentando que os grupos parlamentares da oposi~ao nao se tenham feito 

r e p re sen ta r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, em resposta a Deputada Rosa Novo, recordou que nos doze a nos 

de mandatos dos anteriores executivos da Junta de Santa Marinha, os deputados do Partido Socialista 

participaram apenas por tres ou quatro vezes no Passeio Senior. -------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, afirmou nao perceber como e que se pode dizer que o Executivo 

tern feito pouca obra. E recordou que s6 nesta lnforma~ao Escrita do Presidente constam trinta e cinco 

a~oes. A rematar, fez questao de sublinhar a importancia da substitui~ao do relvado sintetico do Estadio do 

Clube Desportivo do Candal, no qual- disse- a Junta se empenhou desde a primeira hora, recordando que 

naquele recinto atuam tambem as camadas jovens, mais sujeitas a lesoes no caso de relvados 

in a prop ria d OS a pratica d espo rtiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------- ----------------------------------------------------------------- --------------
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- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, afirmou que gostava de ver mais obras na lnforma~ao Escrita 

do Presidente, reclamando uma maior inteligemcia do Executivo na aplica~ao dos recu rsos financeiros 

disponfveis. Felicitou o Executivo pela obra realizada na Escola da Afurada de Baixo, que veio ao encontro 

da luta travada pela CDU ao Iongo dos anos. Pediu informa~oes sobre o assunto da Polfcia Judiciaria 

suscitado pelo Deputado Joaquim Leite, que desconhece. E solicitou tam bern esclarecimentos sobre a obra 

a realizar na praceta Quinta da Bela Vista, no ambito do contrato de delega~ao de competencias em 

a precia~ao. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, quis saber se, nos arruamentos das freguesias com obras de 

interven~ao previstas, esta contemplado o arranjo do buraco da rua Arco do Prado, ha muito reclamado e 

ate agora se m s u ce sso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, pediu a palavra para voltar a referir-se as declara~oes prestadas 

por alguns membros do Executivo a Polfcia Judiciaria, urn facto nunca ocorrido durante os mandatos 

anteriores da Junta de Santa Marinha. De seguida, disse que o Presidente da Junta implementou tanta 

burocracia nos processos de acesso dos fregueses mais carenciados aos bens de primeira necessidade que 

estes gastam mais dinheiro em transportes do que o valor do que lhes e atribufdo. Por fim, afirmou que os 

fregueses que procuram na Junta a resolu~ao dos seus problemas sao sistematicamente enviados para a 

Camara, o que nunca aconteceu nos executivos por si presididos no passado. ---------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, confirmou que a Polfcia Judiciaria 

interpelou o Executivo para presta~ao de declara~oes sabre assuntos que dizem respeito ao presente e a 

urn passado recente . Sobre o contrato de delega~ao de competencias em aprecia~ao, disse que ele 

compreende obras de pavimenta~ao de uma praceta que integra urn pequeno espa~o ajardinado, 

adiantando, contudo, que a comparticipa~ao financeira pode ser aumentada se forem necessarias algumas 

altera~oes a obra. E aproveitou a oportunidade para informar que estao previstas obras em seis outros 

arruamentos para o proximo ano. Por ultimo, agradeceu as felicita~oes dirigidas a Junta pelas obras 

realizadas na Escola da Afurada de Baixo, sublinhando que foi para isso que se candidatou, para servir as 

pessoas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, afirmou que as ruas das Luzes e 

Senhor dos Aflitos estao neste momenta a ser intervencionadas, sendo sua inten~ao pedir amanha mesmo 

aos servi~os da Camara Municipal que resolvam de vez, e com carater prioritario, o buraco existente no 

Arco do Prado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, afirmou que ate ao momenta, nestes 
----------------------------- -- ----------------- ---- - -------------------- - ------------
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quase dois anos de mandata, ja foram atendidos mais de quatro mil fregueses de Santa Marinha e Sao 

P ed ro d a A fu ra d a . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais a tratar, quando eram onze horas e quinze minutes, 

deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta, que se anexa a presente ata 

como Anexo M - 09.10.2015, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE, que depois de lida foi 

por c.J-N An!~~ ; Wf. em reuniao realizada a 

~~bJ:biA 
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 PRIMEIRO SECRETARIQ..DAAsSEMBLEiADFR~lA , 0 SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA 

G 3CDV\a C?aR@ 
(AUG (JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 

----------------- ----------------------- - -----· 
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