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ATA N.2 29
SESSAO ORDINARIA
2!!. REUNIA0-06/01/2016
- Aos seis dias do mes de janeiro do ana de dais mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro
da Afurada, no salao nobre do ediffcio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro Cfvico Rev.
Padre Joaquim de Araujo, sem numero, presidida par Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por
Augusto Jose

Concei~ao

Soares e par Maria Jose Fonseca Pinto Alves, respetivamente l.Q e 2.Q

Secretaries. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 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; (da CDU)- Lufs Gonzaga
Araujo de Magalhaes e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE)- Filipa Marlene Mendes da Costa;
(I NO) - Eduardo Jose Moreira Matos. --------------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: as Deputadas Margarida Maria Gomes Ferreira e Joana
Raquel Martins Carvalho, do PS, apresentaram pedidos de substitu i~ao, dando assim Iugar a S6nia
Cristina Roseira Cunha e Antonio Domingos Ferreira Barbosa, do PS. Os Deputados Francisco Jose
Marques Crista, Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, Maria Amelia Ferreira Azevedo e Lucia da
Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de

substitui~ao,

dando assim Iugar a Jose

Carlos So ares Simoes Costa, da CD U. ------------------------------------------------------------------------------- Registou-se a seguinte falta: a Deputada Ma ria de Assun~ao dos Santos Carvalho faltou

a reuniao

po r motivo s justifi cad os. ----------------------------------------------------------------------------------------------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
Manuel Neto Cacheira, Jose Raimundo Moreira Filipe, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e
Armando Candida Pereira Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, verificando-se o pedido de

substitui~;ao

da 2~. Secretaria da

Assembleia, Joana Raquel Martins Carvalho, convidou a Deputada Maria Jose Fonseca Pinto Alves a
assumir nesta reuniao o Iugar de 2~. Secretaria de Mesa, a que esta anuiu, dando de seguida infcio

aORDEM DE TABALHOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------l.INTERVENc;AO DO PUBLICO
- Nenhum dos cidadaos presentes manifestou a inten~;ao de usar da palavra, pelo que o Presidente
da Assembleia passou de imediato para o ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. ----------------------2 . LEITURA E VOTAc;AO DE ATAS

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou

a discussao e vota~;ao a Ata da reuniao abaixo de 18 de

dezembro de 2015, que se junta a esta ata como Anexo A - 06.01.2016 - APROVADA POR
UNAN IM IDADE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.PERfODO DA ORDEM DO DIA
-Antes do infcio do Perfodo da Ordem do Dia, a Deputada Rosa Novo (PS) pediu autoriza~;ao para
colocar

a considera~;ao da Assembleia urn Voto de Pesar pelo falecimento da Mae do Tesoureiro da

Junta de Freguesia, Agostinho Viana; 0 Deputado Jose Costa (PSD) pediu autoriza~;ao para ler urn
Requerimento dirigido ao Presidente da Junta solicitando uma Certidao de Ata; e o Deputado Jose
Carlos Costa (CDU) pediu autoriza~;ao para submeter a d iscussao e vota~;ao uma Proposta de
Recomenda~;ao

sobre o Polo da Biblioteca Municipal instalado no Ediffcio da Junta de Freguesia na

Afurada, tendo o Presidente da Assembleia indeferido OS dois ultimos pedidos. ---------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou de seguida em vota~;ao a Proposta de Voto de Pesar pelo
"falecimento da Mae do Tesoureiro da Junta de Freguesia, Agostinho Viana", que se junta a esta
Ata como Anexo 8-06.01.2016, e que foi APROVADA POR UNANIMIDADE.-------------------------------

3.1. APRECIAc;AO E VOTAc;AO DO PLANO DE ATIVIDADES, ORc;AMENTO E MAPA DO PESSOAL
PARA 2016 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA UN lAO DE FREGUESIAS, QUE INCLUI AS
SEGUINTES PROPOSTAS: AUTORIZAc;AO PARA A DELEGAc;AO DE COMPETENCIAS DO MUNiciPIO

2
LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S . PEDRO DA AFURADA

QUADRI~NIO

2013

I

2017

-~-

assembleia de fre_;Ju~ lld

santamarJnha
saoped roafurada
NA JUNTA E AUTORIZA~AO PARA A JUNTA ESTABELECER FORMAS DE COOPERA~O COM
ENTIDADES PUBLICA$ E PRIVADAS, documentos que se juntam a esta Ata como Anexo C 06.01.2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, pediu autoriza~ao para, em ponto previo a este ponto
da Ordem de Trabalhos, propor que os documentos em aprecia~ao fossem votados em separado,
alegando que os membros da Assembleia deixarao assim de ser condicionados na sua decisao se
concordarem com alguns documentos e discordarem de outros. ----------------------------------------------0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, defendeu que a proposta da vota~ao em separado dos

documentos em aprecia~ao nao faz qualquer sentido, uma vez que basta que urn deles seja
reprovado para que os restantes nao sejam exequiveis na pratica.--------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA afirmou que os documentos foram apresentados

a considera~ao

do 6rgao a que preside como urn corpo uno e que s6 alterara o processo de vota~ao se o Executivo
ad m itir sepa ra-los para esse efe ito. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de afirmar nao concordar com a

vota~ao

dos documentos em

separado, fez uma breve apresenta~ao dos mesmos, visando a presta~ao de esclarecimentos
adiciona is, tendo destacado algumas das medidas preconizadas nas

Op~oes

do Plano, do

0 r~a me nto e d os Investim entos. ---------------- --------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por afirmar que nao concorda que os documentos
sejam votados em conjunto, porque eles sao de facto quatro, destacando que, pelo menos as
autoriza~oes

de celebra~ao de protocolos e de acordos de execu~ao deviam ser votados em

separados. Fez de seguida algumas considera~oes criticas sobre o Plano e o Or~amento, focando-se
nomeadamente nos encargos do Gabinete de lmagem, na despesa prevista com o consumo de
combustive!, na pertinencia da atribui~ao de premios aos melhores alunos das escolas da Uniao de
Freguesias, na duvida que subsiste sobre a localiza~ao dos novos jazigos a construir no cemiterio e
nas discrepancias que diz encontrar entre as despesas de capital e receitas. Quis depois saber onde
fica de facto a anunciada rua Jose Guimaraes e perguntou o que se passa como palco como nome
daquele saudoso autor e encenador teatral existente no espa~o Ze da Micha, onde diz que nao
aco ntece n ad a. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO LUiS GONZAGA, da CDU, em declara~ao escrita que se junta a esta Ata como Anexo

D- 06.01.2016. debru~ou-se sobre o Plano de Atividades e Or~amento da Uniao de Freguesias para
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2016, sublinhando os seus trac;os negativos, insuficiencias, debilidades e contradic;oes, que, na sua
opiniao, desqualificam profundamente os documentos em aprec;o, nao deixando porem de relevar
algumas med idas justas e acerta d as. ----------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, manifestou-se tambem favonivel

a votac;ao em conjunto

dos documentos em apreciac;ao neste ponto da Ordem de Trabalhos, sublinhando que o Plano sem
o Orc;amento fica desprovido de execuc;ao pratica e vice-versa . Considerou depois que o Plano
apresentado assenta sobretudo numa grande preocupac;ao com as pessoas, dando como exemplos
de excelente trabalho a perspetivada melhoria dos lavadouros, a recuperac;ao da cobertura e teto
do Salao Nobre do edificio-sede da Junta de Freguesia e a continuada beneficiac;ao do Cemiterio. E
recordou que tudo isto se vai fazendo ao mesmo tempo que a Junta prossegue a amortizac;ao das
divida s herd ad as. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, recordou que o Gabinete de
lmagem ja era uma realidade na antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha e que esse servic;o e
prestado exatamente pela mesma pessoa . Afirmou de seguida que a rua Jose Guimaraes comec;a na
rua Jose Falcao e termina na rotunda da VL9, estando neste momenta a Camara Municipal a
estudar uma data para a sua inaugurac;ao. Chamou a atenc;ao para a recente aquisic;ao de diversa
maquinaria para o Cemiterio, que funciona a gasolina, de que resulta o aumento de combustive!
espelhado no Orc;amento. Por ultimo, realc;ou a importancia do espac;o Ze da Micha, onde esta
instalado o palco Jose Guimaraes, sublinhando que ele agrega urn posto de enfermagem, funciona
como local de apoio a algumas das atividades do Clube Desportivo do Torrao, continua a servir
como sede de ensaios do Grupo Folcl6rico Tradic;oes do Baixo Douro e que esta sempre disponfvel
para acolher iniciativas das mais diversas instituic;oes, das nossas freguesias ou mesmo de outras
autarquias do concelho, recordando que foi ali instalado recentemente urn acampamento de urn
gru po i be rico de e scute i ros. --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Luis Gonzaga, comec;ou por informar que o
Polo da Biblioteca Municipal na Afurada devera manter-se no edificio da Junta em Sao Pedro da
Afurada, o mesmo sucedendo com o anunciado Espac;o Cidadao a instalar naquela freguesia. De
seguida, reafirmou que esta a estudar a forma de os funcionarios da Junta serem compensados
pelos trabalhos prestados para alem das 35 horas semanais e reconheceu que existe urn detice de
pessoa l que tern pedido a criac;ao de Equipas de Rua, mas que espera ter em breve reunidas as
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condi~oes

para que essa situa~ao seja ultrapassada. E aproveitou para sublinhar a excelente

colabora~ao

dos funcionarios da Junta, que nunca se poupam a esfor~os para dar cabal resposta a

todas as necessidades que se colocam aos servi~os. No que respeita

a Horta Comunitaria da Quinta

da Guizanda, referiu que vao ser introduzidos em breve alguns melhoramentos, nomeadamente a
instala~ao

de uma casa de banho . Relativamente ao Boletim lnformativo da Junta, garantiu que

sera urn verdadeiro vefculo de informa~ao ao servi~o das popula~oes e que havera urn espa~o
destinado

a participa~ao das for~as polfticas com

representa~ao

na Assembleia de Freguesia . No

que concerne a a~oes de alcance social desenvolvidas junto da popula~ao senior, recordou o
servi~o

prestado nos quatro postos de enfermagem, a realiza~ao do Passeio anual e o Almo~o de

Natal, entre outras medidas, a que se junta agora o apoio domiciliario proporcionado pela
Associa~ao

dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo, atraves de urn protocolo

recentemente celebrado, nao concordando assim com as criticas formuladas pela CDU . Em rela~ao
aos mais pequenos, afirmou que a medida que agora se pretende implementar de premiar os
melhores alunos tern como principal objetivo estimular todos os jovens a uma maior aplica~ao nos
estudos. E no que aos mais jovens diz respeito, afirmou ainda que o passeio ao Centro Hist6rico de
Gaia esta classificado como "Turismo" devido

a natureza daquele Lugar. Alegou depois identificar-

se totalmente com a iniciativa Gaia Aprende Mais, dizendo que esta tern efeitos positivos visfveis
em todas as Escolas da Uniao de Freguesias. No que respeita ao

Or~amento,

esclareceu que a verba

de cinquenta mil euros e o total dos pagamentos dos processos e que o montante de doze mil
euros e o total de Consultadoria de lmagem, Juridica e Financeira, pedindo depois autoriza~ao para
que o Vogal, Raimundo Filipe prestasse esclarecimentos adicionais sabre o Or~amento . ---------------- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE, esclareceu que o montante de seis mil euros para Bens lnutilizados
e apenas estimativa de cabimento or~amental e a discrepancia apontada pela CDU nas verbas
transferidas da Camara Municipal deve-se a subor~amenta~ao adotada como seguran~a. -------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, agradeceu as palavras de
apre~o

pelo trabalho ja realizado e de confian~a pelo que se perspetiva de iniciativas no futuro

proximo, garantindo que a Junta tera sempre como foco privilegiado de a~ao as pessoas,
nomeadamente as mais frageis e desprotegidas. Por ultimo, reafirmou o empenho do Executivo
numa req ualifica~ao permanente no Cemiterio Paroquial. ------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, perguntou se a popula~ao ja esta informada dos
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premios a atribuir aos melhores alunos das nossas escolas. E o mesmo perguntou sabre o subsfdio
a atribuir pelo nascimento do terceiro filho de cada casal. Sabre esta questao questionou ainda o
Executive se este subsfdio se destina apenas ao terceiro filho ou se abrange tambem o quarto e
seguintes filhos. De seguida, perguntou se o Executive sabe quantos sao, em media, as
nascimentos por ana de

crian~as

nas nossas freguesias que se enquadram nesta medida . E, par

ultimo, perguntou se o pasta de enfermagem recentemente reinstalado no Lugar de Gaia ja precisa
tam bem de tra ba Ihas de

beneficia~ao.

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

-0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou par estranhar nao ter sido ouvido pelo Executive
durante a elabora~ao do Plano de Atividades, embora reconhe~a que, formalmente, o Estatuto de
Direito de Oposic;ao nao o abranja. Contudo, tendo-se desvinculado do Grupo Parlamentar do
partido pelo qual foi eleito e nao se sentido representado por nenhuma outra for~a polftica com
assento na Assembleia de Freguesia, sempre pensou que o Presidente da Junta o convidasse a dar
o seu contribute na elabora~ao de tao importante documento para a gestao da Uniao de
Freguesias. Elencou de seguida um vasto numero de situa~oes que justificam as suas mais
veementes crfticas e o seu consequente sentido de voto, concluindo que o Executive esta a gastar
mais do que pode, temendo por isso que chegue ao tim do seu mandata com uma situa~ao muito
pior do que aquela que herdou. E, por ultimo, em declarac;ao escrita que se junta a esta Ata como
Anexo E - 06.01.2016, apresentou um conjunto de ideias e sugestoes em rela~ao

a proposta do

Plano e Orc;amento para o ano 2016 e respetivo impacto financeiro das mesmas. ------------------------ A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, teceu considera~oes elogiosas sabre as iniciativas inscritas no

Plano de Atividades, que vem refor~ar o empenho do Executive numa cada vez maior proximidade
com a populac;ao mais carente e desprotegida. Por ultimo, recordou que o aumento do consumo de
combustfvel nao se deve apenas aos trabalhos que sao realizados no Cemiterio com maquinas
recentemente adquiridas, mas tambem pelos trabalhos de apoio prestados pelas Brigadas nas
Esco Ia s d as nossas d ua s fregue sia s. -------------------------------------------------------------------------------------0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, na sequencia da intervenc;ao da Deputada Rosa Novo,
chamou a aten~ao para a grandeza do valor inscrito na rubrica de combustfveis, que se citra em mil
e quinhentos euros por ano, o que significa um valor media de cinco euros e sessenta e seis
centimos por dia, considerando cinco dias uteis por semana. Na sua opiniao, este valor e muito
elevado para ser justificado apenas com o uso de mais geradores, martelos pneumaticos e outras

6
LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRIENIO

2013/ 2017

(i'r·
-·· ~

assembleia de frc_gu~>OJ

santamal]nha
saopedroafurada
m aquinas movid as a gasoIina. ············----------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, afirmou que ainda nao foi
dado naturalmente conhecimento publico das medidas constantes dos documentos em aprecia~ao
pela simples razao de que eles dependem ainda da necessaria aprova~ao da Assembleia de
Freguesia. Reafirmou que o subsfdio pelo nascimento do terceiro filho nao e extensivo aos filhos
subsequentes e informou que a media do numero de nascimento do terceiro filho por casa l no
territ6rio da Uniao de Freguesias cifra-se em setenta por ano. Relativamente

a requalifica~ao dos

postos de enfermagem, disse que essa medida abrangera os quatro existentes na medida das
necessidades de cada urn, sendo que o do Lugar de Gaia requer apenas

interven~ao

a nfvel de

e q u i pa men tos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, disse que a decisao de nao
o auscultar no ambito da prepara~ao dos documentos em aprecia~ao resultou da consu lta feita a
ANAFRE, que considerou que aquele Deputado nao esta abrangido pelo Estatuto do Direito de
Oposi~ao .

Agradeceu as opinioes e sugestoes agora apresentadas, as quais dara a melhor das

aten~oes,

analisando-as e discutindo-as em sede de reuniao do Executivo . Adiantou, porem, que

nao concorda com algumas das opinioes, nomeadamente sobre a nao constru~ao do Parque
lnfantil na Escola da Afurada de Baixo, que considera ser uma obra essencial e indispensavel, e que,
por isso mesmo, a Uniao de Freguesias assumira por inteiro se a Camara Municipal nao participar
nesse investimento. E recordou que a Camara Municipal tern ja urn montante apreciavel de
investimentos previstos para a freguesia de Sao Pedro da Afurada, para alem dos que ja foram
rea lizados, nomeadamente a conclusao das obras do Mercado e a requalifica~ao do Porto de Pesca.
- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, come~ou por agradecer as suas
palavras, que representam para si sobretudo urn grande estfmulo, e reafirmou que a principal
aposta do seu Executivo incidira nos domfnios da a~ao social. Sobre este assunto, reconheceu ainda
que a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada tern sido inumeras vezes
referida como exemplo pelas restantes juntas do concelho de Vila Nova de Gaia pelo traba lho feito
a nfvel de a~ao social. Relativamente ao previsto aumento da despesa com a aquisi~ao de
combustfvel, pediu autoriza~ao para que o Vogal Raimundo Filipe e o Tesou reiro Agostinho Viana
se pro nuncia sse m sob re o ass unto.------------------------------------------------------------------------------------- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE afirmou que a

dota~ao

prevista para a

assun~ao

de encargos com
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combustfveis e realista aos dias de hoje, mas que o seu nfvel de execu~ao estara sempre
dependente da varia~ao do pre~o do petr61eo e seus derivados.----------------------------------------------- 0 TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA afirmou nao admitir que se insinue que se esteja a
sobrevalorizar a despesa com combustfveis para que alguem tire beneffcios em proveito proprio,
porque isso e por em causa os funcionarios que prestam servi~o no Cemiterio e na Brigada de Rua,
que lhe merecem o maior respeito e confian~a. E informou que o Deputado Joaquim Leite sabe
muito bem os pre~os de alguns dos derivados de petr61eo adquiridos pela Junta, porque e a sua
empresa que tem a representa~ao a nfvellocal dessa comercializa~ao. ------------------------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, afirmou que a sua empresa nao vende nem nunca vendeu
nada

a Junta

representa~ao

de Freguesia, reencaminhando para outros fornecedores sempre que alguem em
da Junta pretende Ia adquirir alguns produtos. E aconselhou o Tesoureiro Agostinho

Viana a ter cuidado com o que diz, porque nao deixara de levar para outras instancias qualquer
afirma~ao que ponha em causa o seu bom nome, como tera acontecido na reuniao anterior da

Assemble i a de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, insurgiu-se contra a
Agostinho Viana, exigindo a sua

retrata~ao,

interven~ao

do Tesoureiro

porque em momenta algum disse ou quis dizer que os

funcionarios do Cemiterio e da Brigada de Rua usam o combustfvel comprado pela Junta para seu
uso pessoa I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA reconheceu algum excesso na resposta dada ao Deputado Artur
Oliveira, devido a um evidente mal-entendido, porque tem a absoluta certeza de que ele seria
inca paz alguma vez de colocar em causa a honestidade dos funcionarios da Junta. -----------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em vota~ao o Plano de Atividades, Or~amento e Mapa
do Pessoal para 2016 e Plano Plurianual de lnvestimentos da Uniao de Freguesias, que inclui as
seguintes propostas: Autoriza~ao para a Delega~ao de Competencias do Municipio na Junta e
Autoriza~ao

para a Junta estabelecer formas de coopera~ao com entidades publicas e privadas,

que mereceu APROVA~AO POR MAIORIA, de acordo com os votos a seguir discriminados: Votos
favoraveis- PS 8 = 8; Votos contra- CDU 2 + PSD 1 + IND + 1 = 4; Absten~oes- PSD 4 +CDS 1 +BE

1 = 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________

,
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- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fez uma Declara<;ao de Voto. -------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, fez uma Declara<;ao de Voto. --------------------------------------- A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou a Declara<;ao de Voto que se junta a esta Ata
como Anexo F - 06.01. 2016 . --------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma hora e trinta minutos, interrompeu os trabalhos
e convocou para o dia quinze de janeiro de dois mil e dezasseis, as vinte e uma horas, a continua<;ao
desta reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta, que se anexa

a presente ata como

Anexo G- 06.01.2016, foi entretanto APROVADA POR MAIORIA (com uma absten<;ao da CDU), que
depois de lida foi
realizada a

) .i

{j <(lloJ "'M

J A. r--1 t.J.Av j

o \

0

I

c;,

por

v.,..; A.i-.J ( ~ 1-v_..l'\ U-£:

em reuniao

, e devidamente arquivada . --------------------------------------

PRES! DENTE DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

skw~~b
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

PRIMEIRO SECRETARIO DA AsSEMBLE lADE FREGUESIA

-~
(AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES)
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ATA N. 2 28
SESSAO ORDINARIA

1 8/12/2015-1!!.

REU NI AO

- Aos dezoito dias do mes de dezembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da
Afurada, no sa lao nobre do ediffcio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro Cfvico Rev. Padre Joaquim
de Araujo, sem numero, presidida por Sa lvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao
Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2 e 2.2 Secretarios. -------------------------------------- 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 Raq uel Martins Carvalho,
Augusto Jose Concei~ao Soares, Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Roseira e Cunha; (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
da Assun~ao dos Santos Carvalho; (da CDU) - Luis Gonzaga Araujo de Maga lhaes e Jose Carlos Soares
Simoes Costa; (do BE)- Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos. ---------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: a Deputada Margarida Maria Gomes Ferreira, do PS,
apresentou pedido de substitui~ao, dando assim Iugar

a Deputada Sonia Cristina Roseira e Cunha, do PS.

Francisco Jose Marques Crista, Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, 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;
Tesoureiro: Agostinho da Silva Viana; e os vogais: Jose Manuel Neto Cacheira, Jose Raimundo Moreira
Filipe, Antonio Julio Santos da Si lva Coelho e Armando Candido Pereira Lopes. ------------------ -------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de seguida infcio

a ORDEM

DE

TABALH OS. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l . IN TERVENc;Ao DO PUB LI CO
- 0 CIDADAO JOAQUIM SILVA manifestou-se contra a realiza~ao do evento " Ha Peixe na Afurada" em
substitui~ao do "Festival da Sardinha Assada", por ser menos aberto

a participa~ao

da generalidade da

18 de dezembro de 2015
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popula~ao
espa~o

e beneficiar apenas os comerciantes. Pediu explica~oes sobre a forma desregulada como o

junto aos lavadouros na Afurada de Baixo tern sido utilizado como parque de estacionamento

autom6vel, onde recentemente se registou o atropelamento de uma pessoa . E terminou dizendo que a
Junta ainda nao fez nada de novo com interesse para a freguesia da Afurada . ----------------------------------------

- o CIDADAO MANUEL LOURENtO LOPES reclamou contra o abate das arvores envolventes ao Cemite rio,
que tapavam a vista para o seu interior aos moradores vizinhos, situa~ao que contribu iu para o estado de
depressao que atingiu a sua Esposa. E pediu

explica~oes

sobre o que se pretende fazer para uma rapida

r eso Iu ~a o do ca so . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO BRUNO SIMOES fez questao de utilizar o perfodo de tempo da Assembleia destinado aos
cidadaos para expressar o seu desejo de um excelente Natal e um Feliz Ano de 2016 a todos os membros
do Executivo e da Assembleia e ao Publico presente. -------------------------------------------------- -------------------

- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE SILVA, em declara~ao escrita que se junta a esta Ata como Anexo A -

18.12.2015, insurgiu-se contra o abate de cedros e platanos no interior do Cemiterio e no

espa~o

envolvente exterior, que classificou como um grave crime ambiental, paisagfstico e ecol6gico. ------------------

-o

PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Joaquim Silva, disse discordar da opiniao por si

manifestada sabre a realiza~ao do evento

11

Ha Peixe

na Afurada" , da responsabilidade do Municipio, que

atingiu uma proje~ao mediatica tao ou mais significativa quanta a alcan~ada pelas Festas de Sao Pedro. E
recordou que aquele evento inscreve-se no projeto de certifica~ao da Sardinha da Afurada, que a Camara
Municipal tem em desenvolvimento. Sabre o estacionamento autom6vel junto aos lavadouros, informou
ser um assunto da competencia da Camara e da PSP, mas disse saber que em breve serao introduzidas
medidas de

reordena~ao

do uso daquele

espa~o .

Relativamente ao que se tern feito na Afurada, recordou

as obras realizadas na Escola da Afurada de Baixo, a
reinstala~ao

instala~ao

do Posta dos

en no ediflcio da Junta, a

da Caixa Multibanco na freguesia, a distribui~ao de Cabazes de Natal as famflias mais

care nciad as, entre o utra s in iciativa s que en ume ro u.------------------------------- -----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois agradecer e retribuir os votos de Boas Festas do cidadao Bruno Simoes,
solicitou que a resposta aos cidadaos Manuel

Louren~o

Lopes e Alexandre Valente Silva fosse prestada

pelo Tesoureiro Agostinho Viana, membra do Executive da Junta com a tutela do Cemiterio. Este,
apoiando-se em imagens fotograficas e num parecer tecnico do bi61ogo Nuno Gomes Oliveira, diretor do
Parque Bio16gico de Gaia, que se junta a esta Ata como Anexo B - 18.12.2015, justificou o abate de
algumas arvores . Sublinhou, porem, que em breve se ra implementada uma solu~ao arbustiva e arb6rea
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alternativa, que procurara resolver igualmente o problema de vistas colocado pelo cidadao Manuel
Lou re n ~;o Lo pes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.LEITURA E VOTA(;AO DE ATAS
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou

a discussao e vota~;ao as Atas das reunioes abaixo indicadas: ------

- Ata da Reuniao de 11 de abril de 2014, que se anexa a esta ata como Anexo C- 18.12.2015 - APROVADA
PO R U NAN IM IDADE; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ata da Reuniao de 22 de abril de 2014, que se anexa a esta ata como Anexo D- 18.12.2015 - APROVADA
P0 R UNAN IM IDADE; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ata da Reuniao de 09 de julho de 2015, que se anexa a esta ata como Anexo E- 18.12.2015 - APROVADA
PO R UNAN I MID AD E. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
3.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu
junta

a leitura do

Expediente da Assembleia de Freguesia, que se

a presente Ata: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo F- 18.12.2015

Correspondencia Recebida

Anexo G- 18.12.2015

Correspondencia Expedida

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n21 do art2. 242 do Regimento

- 0 DEPUTADO JOAQUJM LEITE, do PSD, em declara~;ao escrita que se junta a esta Ata como Anexo H -

18.12.2015, fez diversas crfticas ao Executive pelo que tern feito no Cemiterio, nomeadamente aquila que
considera ser urn atentado ecol6gico e ambiental com o derrube de diversos cedros e platanos. ---------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~;ou par dizer que o Deputado Joaquim Leite devia concretizar
melhor aquilo que considera ser urn crime ambiental cometido no Cemiterio e que parece insinuar que o
diretor do Parque Biol6gico de Gaia se "vendeu" par urn almo~;o, pelo que devia participar o caso ao
Ministerio Publico. De seguida, chamou a aten~;ao para urn ferro cravado no chao em frente ao Centro de
lnterpreta~;ao do Patrim6nio da Afurada (CIPA) que urge remover, saudou as obras realizadas na Escola da

Afurada de Baixo e congratulou-se pela realiza~;ao do evento "Ha Peixe na Afurada", embora tivesse
preferido a manuten~;ao do Festival da Sardinha Assada. Afirmou depois que a distribui~;ao dos Cabazes de
Natal a famflias carenciadas nao e uma dadiva da Junta, mas que resulta, isso sim, da contribuir;:ao de todos
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a iniciativa atraves da oferta de generos alimentares. Par ultimo, recordou que o
Presidente da Camara afirmou ser favoravel a desagrega~ao das freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro

aqueles que se associaram

da Afurada, esperando que a atual composi~ao polftica governativa nacional venha a permitir esse
desfecho atraves da revisao da Reforma Administrativa do Territ6rio prometida na campanha eleitora l do
Partido Socia Iista nas uIti mas legislativa s. ---------------------------------------------------------------------------------------A OEPUTADA ROSA NOVO, do PS, congratulou-se par a Junta ter vencido a a~ao de responsabilidade civil
que intentou contra o mandatario da antiga Junta da Afurada par este nao ter recorrido em tempo contra o
processo das dfvidas de ilumina~ao e ornamenta~ao das Festas da Afurada nos anos 2003/2004/2005.
Colocou depois

a considera~ao da Assembleia uma proposta de Voto de Pesar pelo "falecimento da Sogra

do Deputado Adeline Araujo", que se junta a esta Ata como Anexo 1-18.12.2015. E par ultimo apresentou
uma

Declara~ao

Polftica, que se junta a esta Ata como Anexo J - 18.12.2015. ----------------------------------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRI~O, do PSD, anunciou o seu prop6sito de apresentar uma Proposta de
Recomen d a~ao sabre a situa~ao critica atualmente vivida pelo Centro Democratico d'lnstru~ao Latino

Coelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA recordou que os varies Grupos Parlamentar haviam delegado na sua
pessoa a apresenta~ao de uma Proposta de Recomenda~ao sabre o assunto versado pela Deputada
Anabela Carri~o, procedendo de seguida

a leitura daquele documento que se junta a esta Ata como Anexo

K - 18.12. 2015 . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO LUIS GONZAGA, da CDU, contestou a resposta dada pelo Executive a um Requerimento da
CDU sabre o horario das 35 horas semanais, par nao esclarecer como tenciona compensar os funcionarios
da Junta pelas cerca de 200 horas que trabalharam a mais nos ultimos meses, assumindo assim a
responsabilidade que a Junta de Freguesia deve ter enquanto entidade patronal. De seguida, colocou

a

considera~ao da Assembleia uma Proposta de Recomenda~ao sabre a "revitaliza~ao do Conselho das

Coletividades e Agentes Culturais da Uniao de Freguesias", que se junta a esta Ata como Anexo l -

18.12.2015. Colocou ainda

a considera~ao da Assembleia uma Proposta de Recomenda~ao sabre um "ato

solene de homenagem aos pescadores falecidos na tragedia de 27 de fevereiro de 1892", que se junta a
esta Ata como Anexo M - 18.12.2015. E, por ultimo, apresentou uma Declara~ao Polftica que se junta a
esta Ata como Anexo N - 18.12. 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Joaquim Leite, Eduardo Matos, Anabela

Carri~o,

Rosa Novo e Luis Gonzaga, come~ou por afirmar que nao aceita que se po nha em causa a idoneidade do
diretor do Parque Biol6gico de Gaia. De seguida, garantiu que o ferro que se encontra no passeio junto ao

---- - - - - - - - - ----- - - - - - - - - - - -18 de dezembro de 2015
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CIPA sera de imediato removido e concordou com a afirma~ao de que os Cabazes de Nata l sao uma
realidade gra~as ao envolvimento de varias institui~oes da Uniao de Freguesias. Afirmou depois que a Junta
esta a acompanhar desde o infcio a situa~ao do Centro Democratico d'lnstru~ao Latino Coelho com a
maxima aten~ao, tendo ate ao memento atribufdo subsfdios aquela institui~ao no valor global de oito mil
euros. Congratulou-se tambem com o desfecho da a~ao movida contra o ultimo advogado da antiga Junta
da Afurada. De seguida, afirmou que, na sua opiniao, devia ser a Administra~ao Central a ressarcir os
funcionarios da Junta pelas 5 horas semanais prestadas a mais durante os ultimos meses, recordando que o
Governo nunca chegou a homologar os Acordos que foram celebrados entre a Junta e as Sindicatos da
Administra~ao

Publica. E, par ultimo, pediu autoriza~ao para que o Tesoureiro da Junta, com o pelouro do

Cemiterio, se ocupasse da resposta as acusa~oes feitas pelo Deputado Joaquim Leite.----------------- -----------

-o

TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA voltou a apoiar-se na proje~ao de urn conjunto de imagens

fotograticas do interior e exterior do Cemiterio, registadas antes e ap6s a realiza~ao das interven~oes ali
operadas, para rebater as acusa~oes feitas pelo Hder do Grupe Parlamentar do PSD e endossar aos
executives da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha diversas crfticas sabre a forma como geriram o
Cemiterio. Entre essas crfticas, destacam-se o "mau estado" em que encontrou os arruamentos entre
sepulturas, a situa~ao de "rufna eminente" dos muros e o "pessimo estado de conserva~ao" dos livros de
assento de funerais. Par ultimo, mostrou-se indignado pelo Deputado Jose Costa, do PSD, ter afirmado, na
sua pagina do Facebook, que alguem se aproveitou do abate das arvores do Cemiterio para vender
madeira, o que tera - disse- de ser provado noutras instancias. ------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, come~ou par se congratular pela obra feita pelo Executive da
Junta de Freguesia no Cemiterio e de seguida colocou a considera~ao da Assembleia uma Proposta de Voto
de Pesar pelo "falecimento da Cunhada do Deputado Francisco Crista", que se junta a esta Ata como Anexo

0 - 18.12.2015. Par ultimo, colocou a

considera~ao

da Assembleia uma Proposta de Voto de Pesar pelo

"falecimento da Esposa do Cidadao Fernando Vieira Pelinhas Cardoso", que junta a esta ata como Anexo P

- 18 .12. 2 015 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou par afirmar que nao aceita que se compare a
proje~ao

mediatica das Festas da Afurada e o seu impacto popular com as repercussoes publicas e o

alcance social do evento "Ha Peixe na Afurada". Questionou depois sabre as diligencias efetuadas no
sentido de reparar o piso envolvente aos armazens de aprestos dos pescadores da Afurada. Afirmou que a
desagrega~ao de freguesias continua a ser uma batalha da CDU e chamou a aten~ao para as duvidas que

ainda subsistem sabre a delimita~ao do territ6rio da freguesia de Sao Pedro da Afurada face a freguesia de

- - ----------------------------- -- - - - - - - - - - -- - - - -·
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Canidelo. De seguida deu conhecimento da entrega na Mesa da Assembleia de tres Requerimentos
dirigidos ao Executive sobre "obras urgentes a realizar no Ba irro do Cavaco", a "gratuitidade dos Atestados
de Pobreza" eo "cumprimento do disposto nas alfneas h) e j) do ponto 1 do artigo 92. Da Lei 75/2013". Por
ultimo, colocou

a considera~ao da Assembleia uma Proposta de Recomenda~ao sobre o "estabelecimento

de protocolos com as institui~oes que gerem refeit6rios sociais na Uniao de Freguesias", que se junta a esta
Ata como A ne xo Q - 18 .12. 2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------- A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, colocou

a considera~ao da Assembleia uma Mo~ao por "um salario

condigno e pelo direito ao emprego com direitos", que se junta a esta Ata como Anexo R -18.12.2015. ----

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por contestar o uso de equipamento multimedia pe lo
Executive na reuniao e perguntou depois ao Presidente da Assembleia se permitira o mesmo aos Grupos
Parlamentares da oposi~ao em reunioes futuras. De seguida rebateu as crfticas feitas pelo trabalho feito
pelos anteriores executives da Junta de Santa Marinha no Cemiterio, enumerando algumas beneficia~oes
ali realizadas no passado, assim como no edificio-sede. E sublinhou neste caso a instala~ao de uma rampa e
de um elevador para facilitar o acesso

a secreta ria da Junta aos fregueses com problemas de mobilidade ou

com carrinhos de bebes . Perguntou depois se existe algo escrito sobre a doa~ao do terrene propriedade da
Confraria do Santfssimo Sacramento no Cemiterio, onde foi construfdo o novo ossario comum. E, por
ultimo, disse saber de um fregues que pretende ficar de posse de um jazigo reclamando para isso a figura
de usucapiao e questionou o Executive sobre o assunto . -------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS-PP, afirmou ser muito comum considerar-se um crime quando
esta em causa o abate de arvores e recordou que, em tempos, quando o atual Presidente da Junta era
membra da Assembleia tambem este considerou urn ato criminoso quando se abateu um eucalipto que
existia na rua Augusto Gomes. E, por ultimo, quis saber se o Presidente da Assembleia ia responder

a

questao formulada pelo Deputado Jose Costa sobre a possibilidade de os Deputados da oposi~ao poderem
tambem fazer uso do sistema powerpoint para apoio nas suas interven~oes. ---------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA afirmou que o uso do sistema de powerpoint sera assunto a discutir

proximamente em conferencia de lfderes, mas que, em prindpio, a sua resposta sera positiva desde que o
recurso aquele sistema seja fundamental para urn melhor e mais cabal esclarecimento dos assuntos em
analise e estes sejam de relevante interesse para a Uniao de Freguesias e suas popula~oes. ---------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, fez notar que o parecer do diretor do Parque Biol6gico de Ga ia
{Anexo B- 18.12.2015 a esta Ata) diz retomar uma avalia~ao feita em dois de outubro do anode dois mil e
catorze. E, por isso, perguntou por que se demorou mais de um ano a agir. Por ultimo, disse have r uma

--------18 de dezembro de 2015
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arvore na avenida Engenheiro Ludgero Marques que esta a levantar o passeio. E sendo normal que existam
casas identicos noutras arterias, perguntou de seguida se essas arvores tambem vao ser abatidas como se
fez no Ce mite rio . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-o

PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Jose Carlos Costa, Jose Costa, Artur Oliveira e

Amilcar Araujo, afirmou que o piso envolvente aos armazens dos aprestos sera reparado em breve.
Reafirmou que, na compara~ao feita entre as "Festas de Sao Pedro" eo evento "Ha Peixe na Afurada'', quis
apenas sublinhar a forma como as televisoes nacionais cobriram este acontecimento. Disse que o
Presidente da Camara Municipal, numa recente visita ao Bairro do Cavaco, afirmou que intervira naquele
condominia social logo que seja possfvel uma candidatura nesse sentido aos fundos comunitarios de um
dos programas operacionais do Programa Portugal 2020. Reconheceu as i nterven~oes feitas no passado no
ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, mas recordou que tambem data desse tempo o problema da
cobertura e teto do Salao Nobre, que este Executive ira agora resolver. Afirmou que ira articular com a
Assemble ia as solu~oes para a reposi~ao de arvores no Cemite rio e pediu autoriza~ao para que o
respo nsavel d aq ue le Pe Iauro de sse info rma~oes ad iciona is. ---------------------------------------------------------------

- o TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA reafirmou que, na sua opiniao, a escolha das arvores e a fo rma como
foram plantadas no passado, junto ao muro do Cemiterio, constitufram um erro indesmentfvel. E afirmou
que estas decisoes devem ser ancoradas em pareceres tecnicos especializados e nao tomadas apenas
porque alguem se propoe financiar ou viabilizar uma solu~ao sem encargos, que a media ou Iongo prazo
pode sair muito cara . Confirmou que existe um documento que comprova a doa~ao

a Junta do terrene do

Cemiterio onde se construiu o novo assaria comum. Sabre a invoca~ao da figura de usucapiao par urn
fregues para reclama r a propriedade de um jazigo, informou que a Junta possui dais pareceres jurfd icos
contradit6rios e que vai requerer, par

isso, novas aprecia~oes de especialistas na materia . ----------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou em discussao e

vota~ao os documentos apresentados pelos

diversos Grupos Parlamentares e par si proprio, tendo-se registado os seguintes resultados: -------------------GRUPO PARLAMENTAR DO PS- PARTIDO SOCIALISTA
Anexo 1-18.12.2015

Anexo 0-18.12..2015

VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DA SOGRA DO

APROVADO POR

DEPUTADO ADELINO ARAUJO.

UNANIMIDADE

VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DA CUNHADA DO

APROVADO POR

DEPUTADO FRANCISCO CRISTA.

UNANIMIDADE

-------------------------------------- ------------ - 18 de dezembro de 2015
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Anexo P- 18.12.2015

APROVADO POR
UNANIMIDADE

VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DA ESPOSA DO CIDADAO
FERNANDO VIEIRA PELINHAS CARDOSO.

GRUPO PARLAMENTAR DA CDU- COLIGAcAO DEMOCRATICA UNITARIA

Anexo L- 18.12.2015

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO: SOBRE A REVITALIZA~AO

APROVADA POR

DO CONSELHO DAS COLETIVIDADES E AGENTES CULTURAIS

UNANIMIDADE

DA UNIAO DE FREGUESIAS.

Anexo M-18.12.2015

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO: SOBRE UM ATO SOLENE DE

APROVADA POR

HOMENAGEM AOS PESCADORES FALECIDOS NA TRAGEDIA DE

UNANIMIDADE

27 DE FEVEREIRO DE 1892.

Anexo Q- 18.12.2015

PROPOSTA DE RECOMENDA~AO: SOBRE 0 ESTABELECIMENTO
DE

PROTOCOLOS

COM

INSTITU I~OES

QUE

GEREM

APROVADA POR
UNANIMIDADE

REFEIT6RIOS SOCIAlS NA UNIAO DE FREGUESIAS.

GRUPO PARLAMENTAR DO BE- BLOCO DE ESQUERDA

Anexo R- 18.12.2014

MO~AO: POR UM SALARIO CONDIGNO E PELO DIREITO AO

APROVADA POR
MAIORIA

EMPREGO COM DIREITOS.
VOTOS FAVORAVEIS: PS{8);

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

CDS(2) =7
ABSTEN~O:

IND(1)= 1

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Anexo K- 18.12.2015

PROPOSTA

DE

RECOMENDA~AO:

PELA

MOVIMENTO ASSOCIATIVO.

DEFESA

DO

APROVADA POR
UNANIMIDADE

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma hora e zero m inutes, interrompeu os trabalhos e
convocou para o dia seis de janeiro de dais mil e dezasse is, as vinte e uma horas, a continua~ao desta

18 de dezembro de 2015
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(f8
asscmbleid de fre.,<luesia

santamaonha

saoped roafurada
reuniao, da qual se lavrou a presente Ata, cuja minuta, que se anexa

18.12..2015,

r{1

{\.o

foi

entretanto

J Jv-!2./\.

__J

POR

UNANIMIDADE,

v-,..._[ .\: 'N -~f J >...}\ o..C

par

.0_,~
: . \ ,. .D: :.:._o_:_G_~_ _

_::::
0:......::::.._-'(:, \

APROVADA

I

a presente
que
em

ata como Anexo S -

de pais

lid a

foi

realizada

a

de

reuniao

ivad~ . ---------------------------------------------------------------

e devida mente arq u

0

fi.RESJOENTE DA AsSEMBLE lA DE FREGUESIA

r

~

~o~.ko_~b
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0 SEGUNDO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

-~nu Cbtovc...~
(AUGUSTO JOS~ CO~O SOARES)

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)

~.....---~
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Anexo B
6(1/r1o16

Assembleia de Freguesia Santa Marinha e Afurada
Grupo Parlamentar

Voto de Pesar

0 Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta urn sentido voto de pesar pelo
falecimento da mae do Deputado Agostinho Viana, tesoureiro da Uniao de
Freguesias.

Propomos

a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e

Sao Pedro de Afurada reunida em 06 de Janeiro de 2016 que:

a) Aprove o presente Voto de Pesar;
b) Manifestar a familia as condolencias, transmitindo o teor deste Voto de Pesar.

Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista

Vila Nova de Gaia, 06 de Janeiro de 2016

Rua de General Torres, 27

4430- 108 Vila Nova de Gaia

a

~~ "~DA ~·~"
..

ju nta de freguesia

sa ntamarinha
sao dr. afurada
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INTRODUCAO

acima de tudo, agradecer o enorme apoio e incentive que temos recebido dura te
mais de vinte e quatro meses.

0 exercfcio de gestao que desenvolvemos realiza-se num cenario inedito, em que, alem de
nao existir uma maioria parlamentar que suporte o trabalho desenvolvido pelo executive d
Junta de Freguesia, subsiste uma enorme restri~ao no acesso ao financiamento obtido pe'As
entidades publicas e se impoe uma nova realidade politico-administrativa, em que a gestab
dos destinos de duas comunidades com expetativas e necessidades diferentes passou a ser o
cenario em que o nosso trabalho se desenvolve.

Este contexte, particularmente desafiante, tem revelado a capacidade de compromisso que
verificamos nos Grupos Parlamentares que representam a esquerda na Assembleia de
Freguesia que, em dialogo constante com o executive da Junta de Freguesia, tem permitido
o encontro de posic;6es comuns para o desenvolvimento de um trabalho proffcuo em favor
das condic;oes de vida das pessoas que nos elegeram.

Comprovou-se, assim, que e possfvel encontrar sempre pontos de contacto entre
perspetivas diversas, quando o objetivo que se visa atingir e a salvaguarda do superior
interesse da comunidade.

Felizmente que, em Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada - e apa rentemente agora no
resto do pais - parece prevalecer a maxima de que "a adversidade promove o engen ho", at e
porque, se assim nao fosse, no nosso caso, dificilmente seria possfvel ultrapassar o cenario
adverso com que nos vimos confrontados em outubro de 2013.

Dois anos volvidos, e com grande satisfac;ao e gratidao que nos submetemos aos deputados
da nossa Assembleia de Freguesia apresentando uma realidade bem diversa daquela que
encontramos e com a esperan~a fundada de que apenas circunstancias externas, alheias

a

vontade do 6rgao a que presidimos, poderao comprometer o sucesso do exerdcio deste
mandato.
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Apesar de ter realizado uma diminui<;ao na comparticipa<;ao financeira que nos outor

(

,o
I

executivo municipal realizou, nas nossas freguesias, o maior volume de investiment s d
toda a area municipal nos ultimos vinte e quatro meses, e compromete-se, dura te os
proximos dois anos, a realizar obras de grande necessidade e ha muito reclamadas pelas
popula<;6es - de que sao exemplo, a breve prazo, a inaugura<;ao do Mercado da Afurada, a
reabilita<;ao integral do Mercado da Beira- Rio e o lan<;amento da constru<;ao da nova Jgreja
em Sao Pedro da Afurada.

Acresce ainda que, de acordo com o Or<;amento Municipal para 2016, recentemente
conhecido, existe a fundada esperan<;a de vermos reposta

parte substancial das

transferencias municipais para a Junta de Freguesia.

Esta previsto, nesse documento, um aumento superior a €40.000 nas comparticipa<;6es
atribufdas pelo municipio a Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada. Este valor servi ra para
financiar, em grande parte, o investimento acrescido que iremos realizar durante o proximo
ano, que podera ser verificado e, esperamos nos, apoiado pelos deputados que representam
as diversas sensibilidades de pensamento politico da nossa popula<;ao nesta Assembleia.

Oeste modo, Camara Municipal e Junta de Freguesia terao condi<;6es acrescidas para honrar
o compromisso que assumira m em 2013 j unto dos seus concidadaos, dedicando as pessoas
o essencial do seu esfor<;o e trabalho.

As propostas que, de seguida, pormenorizadamente elencamos, visam cumprir aquele que,

e o principal mobil da atividade polftica - a melhoria das condi<;6es de vida das
pessoas. Este documento e sem duvida, de todos os que apresentamos no nosso mandata,
a nosso ver,

o que beneficia de melhores condi<;6es para que consigamos concretizar tudo aquila que
nos propomos realizar.

Jmperfeito, naturalmente, e totalmente d isposto a integrar contributos e sugest6es de
melhoria oriundas de toda a nossa comunidade. Tal como sempre, este Plano

ecolocado a

discussao de todos para poder ser, de facto, aquila que anuncia ser e nao apenas o decalcar
das op<;6es ideologico-polft icas do partido que gere os destinos da nossa autarquia.
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Este trabalho, como sempre temos tido a oportunidade de referir, e liderado por n6s, mas
nunca teria tido a viabilidade e a sustentabilidade que o ca racteriza se nao tivesse contadot
com o apoio maioritario da popula~ao que representamos.

~ /_
,~~-{v

LC"
I

Todas elas sao nossas parceiras e, por isso, sao suportadas e apoiadas pelo trabalho que
realizamos. Todas reivindicam e apresentam solu~oes para as g raves condicionantes
observadas em duas das mais problematicas, mas, seguramente, mais belas freguesias de
Vila Nova de Gaia.

Esta simbiose quase perfeita - dificilmente verificada no restante concelho e poucas vezes
encontrada no restante territ6rio nacional - e, do nosso ponto de vista, o segredo do nosso
bom trabalho e, por isso, nao pode ser ignorada no preambulo do documento de maior
compromisso entre o Executivo, a Assembleia e a popula~ao, para nortear a gestao dos
recursos da Junta de Freguesia ao Iongo do terceiro, de quatro anos, deste mandata.

Nos pr6ximos doze meses, certamente seremos surpreendidos por muitos imprevistos e
desafios, mas estamos convictos de que o compromisso que nos une aos senhores
deputados desta Assembleia e as institui~6es que levam o nome das nossas freguesias ao
mundo inteiro, sera o antfdoto certo para os contrariar e para permitir uma vida longa e
melhor para a comunidade em que nos integramos.

Por ultimo, uma palavra de reconhecimento e agradecimento a um parceiro preponderante
para o exito do trabalho que aqui revelamos e nos comprometemos continuar a realizar: a
Camara Municipal de Vila Nova de Gaia.

Tal como esta Junta de Freguesia, tambem esta Camara Municipal iniciou o seu mandata
com graves problemas de sustentabilidade entre maos. Tal como n6s, tambem o municipio
tem vindo a ver dificultado o acesso a linhas de financiamento que, no passado, abundavam
e sobejavam e, tal como n6s, o municipio tem conseguido, paulatinamente, criar condi<;;oes
para que, no futuro, estes constrangimentos possam ser esbatidos e possa ser promovida a
qualidade de vida que t odos perspetivamos e merecemos.
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PROTECAO E !NTERVENc;AO SOCIAL
•

f.

Continuar a realizar a atribui~ao dos apoios sociais atribufdos pela Junta de

Fr,~ueJa:

de acordo com o estabelecido no Programa de Apoio Econ6mico para situac;6es de

J>
O'""r·

Medicac;ao, Alimenta<;ao e Emergencia Social (MAES), cujo regulamento foi aprovado
nesta Assembleia de Freguesia;
o

Criar condic;6es para que em 2016 ocorra um rea l alfvio no valor das taxas que os
pescadores pagam pelos Aprestos, por forma a compensar este extrato da popul ac;ao
dos graves efeitos que a crise econ6mica Ihe tem provocado;

•

Dar destaque e procurar o empenho da Rede Social de Freguesia na procura de
solu<;6es para os graves problemas que afetam a populac;ao, de harmonia com as
orienta<;6es provenientes da Comissao Social de Freguesia;

•

Dotar de verbas o "Fundo de Emergencia Social " para acorrer as situac;6es mais
prementes de carencia, procurando refon:;a-lo, se possfvel, para que este possa ser
um elemento importante do apoio que disponibilizamos as franjas mais necessitadas
da popula<;ao;

•

Continuar a dotar a Dispensa Social da Junta de Freguesia de condic;oes para que seja
possivel ajudar as famflias de ambas as freguesias nas circunstancias de maior
urgencia, mantendo, contudo, a observancia de criterios rigorosos - devidamente
regu lamentados - na distribuic;ao dos generos al imenticios;

•

Encetar contactos, mobilizar os parceiros da Uniao de Freguesias e reforc;ar a
necessaria dota<;ao orc;amental, para repetir, uma vez mais, a iniciativa de apoio social
designada por "Pascoa Solidaria", mantendo os mesmos prop6sitos definidos para a
atribui~ao dos cabazes de Natal. Para a concretizac;ao deste prop6sito, estamos a

contar, como vem sendo habitual, com o apoio empenhado dos tres Agrupamentos
de Escuteiros existentes na freguesia de Santa Marinha e, tambem, atraves do
desenvolvimento de a~6es de Voluntariado na recolha dos bens necessaries a esta
iniciativa;
c

Procurar que o "Passeio Senior 2016" possa ser ainda melhor do q ue o de 2015,
envolvendo os Idosos de ambas as freguesias, bem como, as coletividades e
institui~6es

que connosco preparam este tao apreciado Evento;
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Assinalar, no mes de outubro, o Dia Internacional do Idoso, no ambito da excelente
parceria existente entre a Junta de Freguesia e a Polfcia de Seguran~a Publica,
procurando reatar, e ate melhorar, o sucesso obtido nesta iniciativa no anode 2015;

•

Assegurar que, na quadra respetiva, continuem

a ser atribufdos os

Cabazes de Natal,

com generos alimentares, a todas as pessoas, de ambas as freguesias, que del
necessitem e que tenhamos condi~6es de ajudar. Nesta tarefa, esperamos, como
sempre, poder contar com a parceria das institui~6es de solidariedade social do nosso
territ6rio, entre as quais destacamos: Cruz Vermelha Portuguesa (Delegac;ao de Vila
Nova de Gaia), empresas e personalidades do conce lho. Como tem vindo

a

acontecer, serao utilizados, uma vez mais, criterios rigorosos de sele~ao
atribui~ao de tao preciosa ajuda as famflias desta Uniao de Freguesias;

•

Continuar a encetar esfor~os para que o Almo~o de Natal, pa ra a popula~ao mais
idosa, seja uma realidade cada vez melhor e mais participada.

o

Visar a equidade na distribuic;ao dos apoios financeiros pelas i nstitui~6es de carater
social e manter o nfvel dos apoios atribufdos a cada uma das mesmas;

•

Facultar apoio financeiro a Par6quia de Santa Barbara de Coimbr6es, tendo em conta
o seu inegavel esfor~o na ajuda aos mais desfavorecidos e o pa rticu lar momenta de
exigencia financeira vivido por esta institui~ao, por mot ivo das obras de beneficiac;ao
que se viu forc;ada a realizar na sua Igreja (sendo esta, um dos notilVeis exemplares
do patrim6nio das nossas freguesias);

•

Manter a colaborac;ao, e permanente interligac;ao, com a Comissao de Prote~ao a
Crian~as

o

e Jovens (CPCJ);

Diligenciar todos os esforc;os para, finalmente, colocar em funcionamento uma equipa
de rua e gabinete de apoio social na Beira-Rio, composta por Assistentes Sociais
(proposta aprovada em Assembleia de Freguesia);

e

Em parceria com a empresa Douro Azul, voltar a disponibilizar, aos municipes de
ambas as freguesias, os passeios de barco as "Seis Pontes", em moldes semelhantes
aos dos anos transatos;

•

Atribuir ao nascimento do 3° filho de cada casal, um premio de €200;

o

Assinalar o Dia lnternacional da Mulher.

$/..\N1A fv1ARINHA
SAO ~~tDRO I)/, 1\HJf\Ail.b.
JuN11\ D t

rRr·G u1: s11~

I

OP<;:OES

DO

PLANO

E OR<;:AMENTO

I

20 16

I

P6gino 1 6

EDUCACAO, ENSINO, JUVENTUDE ETEMPOS UVRES

o

Procurar que, em 2016, seja possfvel colocar em funcionamento o
Consultive da Juventude;

c

Oferecer material escolar aos alunos do 2° ciclo;

c

Atribuir a comparticipa~ao as escolas do 1° Cicio e Jardins de Infancia das freguesias,
para cumprimento do exercicio das suas competencias pr6prias de apoio ao
expediente e material de limpeza;

•

Manter o conjunto de iniciativas realizadas no Centro Hist6rico da Uniao de
Freguesias, destinadas aos alunos do 3.0 ano das nossas escolas, proporcionando a
estas crian~as e seus professores uma verdadeira aula de Hist6ria, em que pontua a
heran~a

e patrim6nio existentes em Sa nta Marinha e Sao Pedro da Afurada . Tal como

e habitual,

esta iniciativa culminara no Quartel Militar da Serra do Pilar, com um

almo~o;

•

Proporcionar aos alunos do 4. 0 ano de escolaridade, a possibilidade de realizarem
uma desloca~ao a Coimbra para conhecerem o "Portugal dos Pequenitos" e
usufrufrem daquele magnifico espa~o;

•

Apoiar

a

dinamiza~ao

do

projeto

da

Camara

Municipal

-

Gai@prende+,

disponibilizando o suporte de apoio que seja necessaria;
•

Estabelecer e procurar manter o dialogo e o contacto estreito com as empresas
sediadas nesta Uniao de Freguesias, para auscultar e procurar dar apoio e voz as suas
necessidades e anseios, estimulando-as para que, em caso de necessidade e em
paridade de circunstancias, optem por contratar jovens para o primeiro emprego
oriundos destas Freguesias;

e

Construir um Parque Infantil na Escola EB 1° ciclo

I JI da Afurada de Baixo, por uma

questao de equidade com as demais instituic;oes de ensino;
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Assinalar o Dia Mundial da Cri an~a. no ambito da excelente parceria existente entre a
Junta de Freguesia e a Polfcia de Seguran~a Publica, procura ndo
superar, o sucesso obtido no anode 2015;

o

Voltar a realizar a entrega de ofertas de brinquedos na Quadra Natalicia, a todos os
alunos das Escolas de Ensino Basico (1° ciclo), Jardins -de-lnfancia e

Insta
'tu i~-es /

Particulares de Solidariedade Social da Uni:io de Freguesias;
e

_

Fomentar e divulgar o projeto municipal de apoio a crian~as care nciadas - "C

tinh

do Estudo ";
e

Implementar, ate ao final do mandata, em todas as escolas, um "E spa~o de Leitura" e ..r _
um " Espa~o de Matematica", equipados com livros e jogos didaticos,

a semel han~a

daquilo que foi feito na Escola da Quinta dos Castelos;
o

Promover uma candidatura ao "Programa Escolhas", de inclusao social e combate ao
insucesso escolar;

e

Continuar as parcerias estabelecidas com instituic;oes no domfnio da for rna ~ao de
ativos, para disponibilizar aos nossos munfcipes esta importante oferta.

SAUDE

• Manter e investir na melhoria dos cu idados primaries de saude prestados aos idosos
da Uniao de Freguesias nos quatro Postos de Enfermagem que, pela p reocu pa~ao
em colmatar o diffcil acesso a tao necessaries cuidados, estao localizados nos
seguintes espa~os: Ze da Micha", Agu ias Sport de Gaia, Junta de Freguesia em Sao
Pedro da Afurada e Centro Cultural e Recreative do Lugar de Gaia;
•

Manter a parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro;

•

Estabelecer contactos para dinamizar o Protocolo de Col abora~ao firmado com a
Associa~ao dos Amigos do Centro de Saude de Barao do Corvo, que passou a

beneficiar das instalac;oes do espac;o da Junta de Freguesia na Rua Jose Mariani;
o

Comemorar o Dia Mundial da Saude (07 de Abr il).
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CULTURA E RECREIO

•

Dinamizar, em 2016, um concurso de fotografia sobre o tema:
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada", e propor

a Camara Municipal de Vila Nova

de Gaia a exibi,ao das fotografias nas demais 15 Juntas de f reg uesia do Concelho; ~
o

Cria~ao,

em 2016, do Roteiro da Cultura: guia do ex-libris locais e real izac;oes cu lturais

das Coletiv1dades e agentes da Uniao de Freguesias trilingue (portugues, frances e
ingles), a distribuir pelas Freguesias, Camara Municipal, Turismo, Caves, Coletividades,
Escolas e permanencia no site da Uniao de Freguesias;
c

Criac;ao, em 2016, do Roteiro de Rei Ramiro: pequena brochura trilingue com mapa,
acerca da lenda e dos lugares desta, a distribuir pelas Freguesias, Camara Municipal,
Turismo, Caves, Coletividades, Escolas e permanencia no site da Uniao de Freguesias;

•

Realizar, em 2016, o "Encontro das Coletividades ", articu lado com a

anima~a o

de

espac;os publicos, fazendo do evento uma grande mostra das capacidades das
mesmas e dos agentes culturais da Uniao de Freguesias;
•

Desenvolver Animac;ao de Rua: performances, artesanato, pintura ao vivo, musica,
palestras e debates, damas, xadrez e outros desportos;

•

Propor as coletividades a organizac;ao de sessoes gratuitas de cinema (filmes
escolhidos em parceria como Pelouro), incluindo debate sabre os temas dos mesmos
com pessoas da area;

•

Transformar o CIPA (Centro Interpretativo do Patrim6nio da Afurada) num local
catalisador dos saberes e da identidade de Sao Pedro da Afurada;

a

•

Continuar a disponibilizar a populac;ao o acesso Biblioteca e ao Museu da Escola
situados no res-do-chao do edificio sede da Junta de Freguesia (Santa Marinha);

•

Promover espac;os cultura is que consigam oferecer instrumentos de pensamento
crftico: uma oferta que quer ir para alem dos habitantes desta Uniao de Freguesias,
proj etando uma ambic;ao de chegar a todos os gaienses;
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Continuar a at ribuir a comparticipa~ao financeira ao Jornal "0 Gaiense ", destinada a
apoiar a organiza~ao da iniciativa "Gaia e Fado", evento que

e, hoje,

um dos mais

destacados ao nivel da promo~ao cultural no Municipio de Vila Nova de Gaia;
c

Participa~ao e organiza~ao das Comemora~oes do 25 de Abri l;

o

Visar a equidade na
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distribui~ao dos apoios financeiros as coletividades da Ma~ ~ e

Freguesias, atraves da elaborac;ao e i mplementa~ao de um Regulamento para a
atr i bui~ao dos mesmos nesta area, procurando, contudo, manter o nivel dos apoios
atribufdos.

HABITAf;AO

•

A Lei 75/2013 de 12 de Setembro, atribui esta competencia aos Munidpios. Sendo o
nosso Centro Hist6rico, sujeito a vulnerabilidades no contexto habitacional, com
desagrega~ao,

patrim6nio e ediffcios degradados, acompanharemos, sempre que

possfvel, em consonimcia com a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia e Empresa
Municipal Gaiurb EEM, as necessidades neste dominio, em especial as necessidades
de realojamentos;
•

Encetar contactos aos mais variados nfveis, para que a habitac;ao social seja uma
real idade estiwel e para que as pessoas encontrem na Junta de Freguesia um apoio
para garantir a sua habitac;ao;

•

Em ligac;ao direta com o Municipio, iremos acompanhar, com atenc;ao, o novo
quadro comunitario de apoio, se tal contemplar instrumentos no domfnio da
habitac;ao.

ORDENAMENTO URBANO

•

Em franco entendimento e colaborac;ao com o Municipio, participaremos em
eventuais discussoes e grupos de trabalho nos Pianos Municipais de Ordenamento
do Territ6rio, considerando a nova realidade territoria l da Uniao de Freguesias. Ainda
neste dominio, colaboraremos de perto com a Camara Municipal no processo de
reordena mento e reabi l ita~ao do Centro Hist6rico, com vist a a uma futura
candidatura a Patrim6nio Mundial da Humanidade;
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A solicitac;ao do Municipio, emitiremos pareceres sobre a denominac;ao e toponimia

p;.;. J,.

dos arruamentos das freguesias, bem como, de colocac;ao de placas toponimicas, .
conserva,ao e repara,ao da sinaliza,ao vertical nas vias municipais;
o

Sera concluido o processo dos limites da Uniao de Freguesias, com as entidades

p, ~ ·:{

competentes para o efeito: Direc;ao Geral do Territ6rio, C.3mara Municipa l, Gai urb
Freguesias envolvidas, tendo em conta a nova realidade territorial.

DESENVOLVIMENTO ECON6MICO E TURISMO

•

0 nosso territ6rio, por si s6, e um cartao-de-visita para os cerca de 800 000 turist as e
visitantes que anualmente afluem ao centro hist6rico e zonas ribeirinhas. Santa
Marinha e Sao Pedro da Afurada possuem um patrim6nio arquitet6nico, monumental
e paisagfstico unico. Somas detentores de dois monumentos classificados como
Patrim6nio

Mundial

da

Humanidade,

cuja

zona

de

protec;ao

e

formada,

maioritariamente, pelas Caves do Vinho do Porto;
•

Aproveitando estes fatores multiplicadores da catividade turistica e em articulac;ao
com o Municipio, acompanharemos o processo de Classificac;ao de Gaia/Caves do
Vinho do Porto a Patrim6nio Mundial da Humanidade;

•

Sendo a designada diplomacia econ6mica e institucional determinante para o manter
de relac;6es s61idas, continuaremos a acompanhar toda a atividade turistica e
manteremos contactos institucionais com todos os "players" turisticos da Uniao de
Freguesias,

aproveitando

tambem

o

potencial

da

industria

hoteleira,

vista

representarmos as Freguesias do Concelho de Vila Nova de Gaia com o ma ior
numero de hoteis, visando um proficuo relacionamento e pa rticipac;ao em parcerias
conjuntas. De relembrar que estao em construc;ao mais dois hoteis em pleno corac;ao
do nosso centro hist6rico;
•

Em parceria com o Pelouro da Educac;ao e Cult ura, continuar com as visitas ao Centro
Hist6rico das Freguesias, destinadas aos alunos do 3.0 ano das nossas escolas.
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Tendo ja sido aprovado o novo Quadro Comunitario PORTUGAL 2020, e respe

os

regulamentos, iremos, com base na polftica de coesao, aguarda r a publ icac;ao pu lica
dos Programas Operacionais, de modo a estuda r a possibilidade de a Junta de
Freguesia estabelecer parcerias que permitam o acesso as respetivas candidaturas; .
o

Terminado que esta o contrato estabelec1do com a ANAFRE, fruto do ove rbooking do
anterior quadro comunitario, foram entregues

a Junta

de Freguesia equipamentos

informaticos, que irao permitir uma maior aproximac;ao ent re eleitores e eleitos
atraves do programa E- Freguesias, que sera de futuro implementado.

DES PORTO E ASSOCIATMSMO

•

Implementar um Regulamento para a concessao de apoios e comparticipac;oes
financeiras para projetos e ac;oes de Associac;oes e Entidades da Uniao de Freguesias
que prossigam fins de interesse publico e sem fins lucrativos, procurando, desta
forma, a transparencia e equidade por todos desejada;

•

Voltar a dinamizar e organizar, com a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, os
Jogos Juvenis de Gaia, procurando ainda dar apoio as atividades realizadas no ambito
do desporto escolar e, sempre que possfvet promover a ligac;ao destas ao
movimento associative.

AMBIENTE, ESPACOS VERDES ESALUBRIDADE

•

Intervencionar e reparar todos os Lavadouros das Freguesias, comec;ando pelo
existente no Lugar do Marco, uma vez que e o que necessita de obras mais
pre mentes;

c

Jntervir, em parceria com a Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, no espac;o da
Quinta dos Castelos, para se proceder a desmatac;ao e limpeza daqueles terrenos,
que- atualmente, representam uma ameac;a

a salubridade e seguranc;a publica;
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Reorganizar a atividade desenvolvida pela Brigada de Rua para assegurar uma eficaz
manutenc;ao e limpeza dos espac;os publicos das nossas Freguesias, que evidenciam
carencias nestes dominios. Definic;ao rigorosa da tutela e competencias de cada-!

r(~
,~i (1.1%'
tv-" e ,

espac;o;
o

l.

Aproveitar, de forma pr6-ativa, os programas comunitarios relatives
carbono, aos rufdos, erosao

a capt'ac;a

a camara Mu

neste dominio, por forma a podermos beneficiar de eventuais apoios nesta area;
•

-~(

e melhoria do ciclo da agua, bem como, dos ambi te'

urbane e turistico, nomeadamente, atraves de pedidos a efetuar

icipal

~'

Diligenciar, junto da C3mara Municipal, para que se proceda a novas arborizac;6e ,
podas, plantac;oes, limpeza e intervenc;6es gerais no dominio dos Espac;os Verdes d
Freguesias;

e

Com o apoio da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, intervir ativamente para

a

manutenc;ao e desenvolvimento da Horta Urbana da Quinta da Guizanda,
nomeadamente, atraves da criac;ao de um espac;o de lazer para usufruto dos seus
utilizadores e acompanhantes - sobretudo crianc;as;
o

Ern colaborac;ao com a Camara Municipal, reunir esforc;os no sentido de serem
construfdos novas espac;os verdes na area da Uniao de Freguesias;

•

Assinalar o Dia Mundial do Ambiente.

CEMIT~RIO

•

Continuar o trabalho de reabilitac;ao que esta a melhorar o espac;o do Cemiterio,
procedendo a um forte investimento naquele local, nomeadamente, no seu exterior,
atraves da remoc;ao e/ou substituic;ao das arvores af existentes e do alinhamento e
alisamento dos seus muros;

novas

•

Construc;ao de

•

Continuar a promover a reorganizac;ao efetiva de toda a Gestao do Cem iterio, que

Ossarios;

temos vindo a desenvolver;
•

Continuar a efetuar levantamentos de espac;os disponiveis;

c

Continuar a cobrar todas as Remiss6es devidas e nao pagas ao Iongo de

varios anos;
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Desenvolver todos os esforc;os para conseguirmos diminuir em 10% o
atualmente

e cobrado

~{ I· CJ0

va~~

Utilizar as verbas que serao geradas pela concessao de espac;os,

nomeadaU~e,

com particular destaque para a construc;ao de novas ossarios e de um novo conjunt
dejazigos.

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO "ZE DA MICHA"
Numa freguesia com enormes carencias sociais, o Centro Cultural e Recreative "Ze da
Micha ", tem vindo a revelar-se um polo de atratividade e assistencia efetiva, quer aos
menos jovens, que ali encontram um local de convlvio e de recreac;:ao, quer aos mais
jovens e as coletividades que encontram naquele espac;o condi<;oes para a pratica das
suas atividades. Em simultaneo, e em normal funcionamento nestas instalac;6es,
encontra-se um posto de enfermagem para cuidados primarios de saude, que serve
para a populac;:ao, maioritariamente, da Beira -Rio, ali ser assistida e reconfortada.
•

Em consonancia com a Ca mara Municipal de Vila Nova de Ga ia, e aproveitando o
facto de a breve prazo o Mercado Municipal da Beira Rio sofrer importantes
melhorias e renovac;:oes, o Centro Cultural e Recreativo, inserido no mesmo
per! metro, ira ter novas valencias efetivas na area social e recreativa.

FESTAS E ROMARIAS
•

(:~\
~

, ~/

para melhorar e adequar as ofertas do Cemiterio as necessidades dos seus utentes,

c

1

pela realizac;ao de Remiss6es, correspondendo a um ja~~J~

que conhecemos existir na populac;ao de ambas as Freguesias;
o

13

~anter o. horario de funcionamento deste equipamento aos domingos de m~a, a~ ....

as 12hoo,
•

I

Apoiar a organizac;ao de todas as Festas e Romarias que dignificam a nossa Junta de
Freguesia: S. Gonc;:alo, primeira romaria do ana no pals, Sao Pedro da Afurada, Santa
Marinha, Senhora do Pilar, Senhor dos Aflitos e Santa Barbara (Coimbr6es) e Senhor
da Vera Cruz (Candal);

SI\Nl/.\ MARif..JHA

':--1. n Pf·! ) R0 [) / \ /\I lJ I~/\ l"/
,Ill N1/\ DF FREc-:- UFSI/'.

'-"/ '(
.

0 P

•

<; 6

ES D0

PLA N0

E 0 R <; AM E N T 0

Apoiar a organiza~ao do festival gastron6mico "Ha

I

20 l 6

I

P

o g in a

I

14

Peixe! na Afurada", da

responsabilidade da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia, em parceria com os
estabelecimentos comerciais e a comunidade daquele local.

COMEMORACOES DO 25 DE ABRIL

da realiza~ao de iniciativas diversas e, novamente, rea lizar a homenagem a Militares e
as pessoas e institui~6es que prestaram, ou prestam, relevantes servi~os as Freguesias.
Para que esta homenagem tenha o devido significado, contaremos sempre com a
colabora<;ao dos Militares do Quartel da Serra do Pilar;
o

A componente popular que estamos a conferi r a estas comemora<;6es sera, a
semel han~a dos anos anteriores, destacada pela realiza<;ao de atividades desportivas,

recreativas e outras;
G)

Na Sala do Poder Local, que alberga as reuni6es do Executivo da Junta e dos Grupos
Parlamentares da Assembleia de Freguesia, que esta totalmente reabilitada,
continuara a exposi<;ao das diver sas homenagens, condecora<;6es e prem1os que
estas Freguesias foram granjeando ao Iongo da sua Hist6ria.

OBRAS PUBUCAS
•

Durante o ano de 2016 assistir-se-a a um aumento do investimento realizado pela
Junta de Freguesia, do qual se destacarao, de imediato, as i nterven~6es de repara<;;ao
que realizaremos em todos os nove Lavadouros das Freg uesias, a come<;ar pelo
Lavadouro do Lugar do Marco;

•

0

Telhado

da

Junta

de

Freguesia sera

reparado,

em

contrapartida

das

comparticipa<;6es que ficaram por transferir pela Camara Municipal em 201 5, em
virtude do ajuste realizado ao nivel dos Programas de Execu<;ao;
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Realizar um investimento de beneficiac;ao em dois (Ze da Micha e Agu ias de

tres (Lugar de Gaia) dos quatro Postos de Enfermagem, dignificando- os, melhorando
) (1

a estetica e conforto dos mesmos;
•

Proceder a obras de beneficiac;ao nos espac;os comuns adjacentes da Horta

U~a~a

da Quinta da Guizanda, nomeadamente atraves da integrac;ao de um espac;o de
Lazer, onde seja promovido o convfvio e o relacionamento inter- geracional. Alem
disso, proceder, finalmente,
o

a colocac;ao, neste local, da sua placa identificativa;

Disponibilizar, ainda, verbas para investimento na realizac;ao de intervenc;oes de
reparac;ao e/ou beneficiac;ao nos Armazens de Pesca da Afurada;

•

Iniciar a necessaria requalificac;ao do Espac;o "Ze da M icha'', a comec;ar pelo Posta de
Enfermagem, que af temos em funcionamento;

o

Executar pequenas intervenc;oes de beneficiac;ao nas diversas arterias das Freguesias;

c

Encetar os necessarios contactos, junto da Camara Municipal de Vila Nova de Ga ia,
para que no anode 2016 - em que se assinala o centenario da instituic;ao - possa ter
infcio a requalificac;ao da sede da Sociedade Musical 1° de Agosto;

o

Desenvolver influencia junto da autarquia municipa l e d isponibilizar o apoio que
possamos suportar, para que sejam iniciadas as obras de beneficiac;ao da sede do
Rancho Folcl6rico da Afurada;

o

Insistir, junto das entidades competentes, para que possam ser desenvolvidos os
necessarios projetos para a instalac;ao na Freguesia da Afurada de um Ringue
destinado

•

a pratica desportiva;

Pugnar para que o Mercado da Afurada seja inaugurado em 2016.
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Voluntar~e ~}1t
~

Coimbr6es pelos relevantes servi<;os prestados a toda a po pula<;iio de Santa Marinha
e de Sao Pedro da Afurada, instituic;:ao

a qual

atribu fmos um significative apoio

financeiro;
e

Articular esfon;os co m a Polfcia de Seguranc;:a Publica e com a Policia Municipal, para
garantir a seguranc;:a dos nossos munfcipes, principalmente dos mais idosos e das
nossas crianc;:as;

•

Continuar a promover reunioes com as nossas forc;:as policiais, mantendo o proj eto de
Policiamento de Proximidade e, ainda, para as sensibilizarmos da necessidade de
rea lizac;:ao de sessoes de esclarecimento com as franjas mais vulneraveis da nossa
populac;:ao, disponibilizando as nossas instalac;:oes para esse efeito.

ADMINISTRACAO DA JUNTA DE FREGUESIA
•

Fruto dos normativos legais em vigor, nomeadamente o novo C6digo de
Procedimento Administrative (Decreta Lei 4/2015 de 07 de Janeiro e respet ivas
alterac;:oes ja publicadas), bern como da Lei 35/2014 de 20 de Junho que estabelece a
Lei Geral do Trabalho em Fu nc;:oes Publicas, aplicavel

a admi nistrac;:ao diret a e indiret a

do Estado e, com as necessarias adaptac;:oes, designadamente no q ue respeita as
competencias em materia administrativa dos correspondentes 6rgaos de governo
proprio, aos seNic;:os da administrac;:ao regional e da admin ist rac;:ao autarquica, serao
estas derrogat6rias aplicadas aos seNic;:os da Junta de Freguesia, que em consonancia
com uma eficaz polftica de recursos humanos e por forc;:a normativa, ire mos
implementar um Manual de Controlo Interne da Junta de Freguesia de modo a uma
melhor otimizac;:ao e dinamicas dos seNic;:os e, uma melhor e mais eficaz relac;:ao
entre os munfcipes e a freguesia;
o

Criar um Boletim Informative da Junta de Freguesia.
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CONCLUSAO
0 ano de 2016, que vai iniciar-se, apresenta-se bem ma1s favoravel para as nossa
Freguesias do que os dois que o precederam.

p

Tudo faremos para aproveitar esta conjuntura mais favoravel, procurando transferir para as
popula~6es os resultados dos beneplacitos que nos sao apresentados, procurando, em

todos os momentos, debater e obter os maiores consensos possiveis para esse exercicio de
partilha.
A nossa visao do exercicio do trabalho autarquico - realizado em favor e ao servi~o de todas
as pessoas - obriga-nos a seguir e obedecer ao escrutfnio dos rigorosos mandamentos da
etica Republicana, reconhecendo todas as opini6es da popula<;ao e submetendo-as ao
escrutinio democratico, em vez de proceder a um mero exercicio administrativo de
cumprimento exato ou aproximado de promessas e ideias que, apesa r de legitimas, podem
nao corresponder, em dado momenta, ao cumprimento das vontades e anseios das
popula~6es.

0 exercfcio do Poder em minoria nos 6rgaos de gestao democraticos, oferece a virtude do
enriquecimento das solu~6es implementadas com o contribute permanente de perspetivas
diferentes sabre as melhores formas de organiza~ao e gestao dos recursos que se destinam
a servir Todos e que, por

isso,

tem de ser repartidos da forma mais consensual e aceite pela

maioria das popula~6es.
Em Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada temos o privilegio de poder afirmar que a nossa
Assembleia de Freguesia, apesar da pluralidade de opini6es que integra, tem consegu ido ao
Iongo destes dois ultimos anos corresponder sempre ao mandata que lhe foi confiado pelo
Povo, permitindo que hoj e seja possivel come~ar a perspetivar um devir com mais
investimento direto da Junta de Freguesia.

0 caminho que vamos percorrer nao e facil ! Provavelmente tera curvas, desvios e atalhos e e
por isso que sabemos que melhor o poderemos percorrer acompanhados pela visao d iversa
e pluralidade de opinioes, que e a marca distintiva da Democracia e que ajuda
particularmente nos momentos em que as solu<;6es escasseiam e e necessaria confia r na
entreajuda pa ra superar obstaculos dificeis de ultrapassar.
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Mas tambem sabemos que nao e possfvel ag radar a todos em todo o momenta, e que sera
necessaria sempre tomar decisoes e implementar o resultado daquilo que for decidido em
cada momenta.

E isso mesmo que atraves deste documento nos propomos fazer - d isponibil izarmo -nos
para auscultar e integrar opinioes diversas, em nome da maior representatividade possfvel
das escolhas realizadas, e apresentar determinac;ao e resiliencia para materializar as decisoes
que resultarem do processo deliberativo.
Nao co nhecemos forma melhor de honrar a vontade popular do que o exercfcio da
Democracia, e e por isso que a defendemos e estamos disponfveis para dar o nosso melhor
pa ra a cumprirmos durante o exerdcio do nosso mandata.
Aos senhores Deputados da Assembleia de Freguesia deixamos, neste documento, a visao
que temos para a melhor gestao dos nossos destinos com uns nos pr6ximos doze

meses,

com humildade para aceitar opinioes diversas que reunam o apoio da maioria das decisoes
do 6rgao deliberativo desta autarquia.
Podem contar connosco para honrar os compromissos q ue resultem da aprova~ao deste
documento, uma vez que tudo faremos para o cumprir.
Contamos, como sempre, convosco para prestarmos as Pessoas da nossa Comunidade a
melhor qualidade de servic;o possfvel - aquela que mais se adequa aos seus anseios e
desejos mais prementes - em nome da construc;ao de uma Sociedade mais justa e inclusiva,
em que tentamos nao deixar ninguem para tras, particu larmente num momenta em que as
necessidades de ajuda mais se justificam, como e o caso daquele em que vivemos.
Vila Nova de Gaia, 30 de novembro de 2015.

0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
Concelho de Vila Nova de Gaia

NIF: 510.839.576

OR~AMENTO

APROVA~OES:

1

~

f(

J

Executive
-~1--l~f.
Deliberative --1--1--

DE 2016

(Valores em Euros)
RECEITAS

VALOR

. .. . . . . . . . . . .
............

. .. . . . . .. . . . . . . . .

1 057 400,00 Total

VALOR

. ...... . ...

. ... .. ..

879 000 , 00
178 400,00

......... . . . .

1 057 400,00

981 900,00 Correntes
75 500,00 De Capital
0,00

Correntes
De Capital
Outras (exceto SGA) . ...
Total

DESPESAS

APROVA~OES

ORGAO EXECIJTIVO

ORGAODELIBERATIVO
0 Presidente

0 1° Secretario

0 1° Vogal
N. ;:s:i

~

~c.: oty>MA.t

l\iu.;Al

0 2° Secretario

b: A.i

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545 ***
Afurada: Centro Civico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n - St' Marinha e S. Pedro Afurada- 4400 VD..A NOVA DE GAIA*
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mail: sccretaria@jf-santamarinha. pt URL: www .jf-santamarinha. pt Software:www .modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
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Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576
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ORc;AMENTO DE 2016
RESUMO DAS RECEITAS

I

APROVAC:OES:
,. . .
7 1
Execut:i vo . 3.12; 7I;~o s ~
Deliberat:ivo ____; ____;__
2

/)

(Valores em Euros) ~'

RECEITAS
~--------------------------------------~----------~---41/

RUBRICAS

VALOR

%

RECEITAS CORRENTES
01 IMPOSTOS DIRECTOS ... . ........... .. .. . ....... .
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES : .. ....... .
06 TRANSFERENCIAS CORRENTE$: . .. .......... . .. ... .
07 VENDA DE BENS E SERVIC:OS CORRENTES : ......... .
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES: .. . ... . . .......... .

62 000,00
317 400,00
100,00
552 000,00
49 000 , 00
1 400,00

5,9
30,0
0,0
52,2
4,6
0,1

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES

981 900,00

92,9

09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO: .............. .
10 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: .................. .

300,00
75 200 , 00

0,0
7,1

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

75 500,00

7,1

OS RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE: ... . . .... . ... .. .. .

RECEITAS DE CAPITAL

OUTRAS RECEITAS
15 REPOSIC:OES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS :
TOTAL DAS RECEITAS

0,00
0,0
1 057 400,00 100,0

"'"'*

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545
Afurada: Centro Cfvico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n- St" Marinha e S. Pedro Afurada - 4400 VILA NOVA DE GAIA
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mail: secretaria@jf-santamarinha.pt URI...: www.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576
OR~AMENTO

DAS RECEITAS DE 2016

RUBRICAS

06.03.01.04
06 .03 .01.05
06.03.01.99
06 .03.07
06.03.09
06.03.09 .01
06 .03 .09.02
06.03 .09 .99
06.05
06.05.01
06 .05 .01.01
06 .05 .01.02
06.05 .01.03
06 .OS .01. OS
06.05.01.99
06.06
06 .06.01
06.06 .04
06.07
06.07 .01
06.07 .01.99
06.08
06.08.01

IMPORTANCIAS
(Un. : Euros)

DESIGNA~O

CODIGOS

Fundo de Financiamento das Freguesias .. .•• ....•..•.••.
Regime de Permanencia •.. . ....•.. .•. .. .......•..... .• ••
Outras .• ... .... . , , ..•. . ...• . ••... .. ..... . . , .•.•. ...•• .

252100,00
31000,00
100,00

Servi~os

e fundos aut6nomos .. ...... .. .. ... .. .. ...... ..
Ser. fun. aut .-Su. prot . fam. pol. act. emp. for. prof .
IEFP- Contratos Emprego Inser~ao (CEI) ••• .• •.•• ..••••
IEFP - Protocolos coopera~o ........................ ..
Outros ........•..........•.........•. .•......• •. .•. •..
Admi nistra~ao local: .. . .... . . . .... .. .. . .. . .. . .... . .. . .
Conti nente ...... ........... . ... . ... ... . . ... ..... .... . .
Municipio Gaia- Delega~ao de Competencias Geral •.. .•.
Acordos de eKexu~ao .••••• ••.......• .• .•.•... . . .•.••..•
Deliberac6es Ass . Municipal ......................... ..
Processes Eleitorais .. . . ... .... . ... •... . .• ............
Outros Protocolos •...... . . . •.. .•. ... .• . .....• .... •...•
Seguran~a socia1: . . .... . . .... ... . ... . . . ... ..... . ..... .
Sistema de solidariedade e seguran~a social . . .. . ••. .. .
Outras transferencias .••.•.•.••.•..•.••• ....•. ........
I nstitui~6es sem fins lucrativos: . .. ....... . ...... .. ..
Institui~ees semfins lucrativos . .... .. ... .... ...... ..
Outras ... ........ .. .. , .... ... .... . ..... , .. . , ....... ... .
Familias: .. . . . . ... ... .. .. ... . ... ...... . .... . . ... . .. .. .

0,00
18600,00
5000,00
13500,00
100,00
248700,00
248700,00
210000,00
100,00
100,00
8500,00
30000,00
200 ,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Familias ............ .. .. ... . .... ...... ..... ...... ... . .

07
07 .01
07.01.03
07.01.05
07.01.07

VENDA DE BENS E SERVI~OS CORRENTES: .. .... .... .. . .. . .. .
Venda de bens: ... .... .. . ...... .. .. .. . .... .. . ... .. .. .. .
Pwlicacees e i~ressos .... . ........................ ..
Bens inutilizados ••......•. . .... .• . •...•.• ....... .• ..•
Produtos ali11entares e bebidas ....................... .

07 .01 .99

Outras .. . ... ..................... . ................... .

07.02
Servi~os : ... ..... ... . ... . .... . .. .. .. ... .... . ... .. .... .
07.02.01
Aluguer de espa~os e equipamentos .... . .. ... . .. .. . .. .. .
07.02.01.01 Aluguer de espa~os ....................... .. ......... ..
07.02.01.01.02 Centro de Convivio Ze Micha ....... .. . .. .... .. .... . .. ..
07.02 .01.01.03 Cedencia de salas .................. .. ... ... .......... .
07.02 .01.01.99 Outras .•..• .•.. •. ••• ••. . •. ...••• . , •• ••...•... .•. . ••• ..
07 .02.01.02 A1uguer de equi pamento ...... . ........ ... ..... . ....... .
07 .02.01.02 .01 Autocarro ...• •.••.. ..•. .• .... •.•...•.••.... .. •. ..... . .
07 .02.01.02.02 Aluguer de equipa~ento diverso ....• ... ............•...
07 .02.08
Servi~os sociais, recreativos, culturais e desporto ...
07 .02 .08.01 Servi cos soci ai s .•• .. •.... •....•... .......•.•. •.... •.•
07.02 .DB. 02 Servi cos recreativos . . .... ........................... .
07 .02. 08. OS Outras areas .•. •. .. •... •... .••....• •, . .•. •.• , . .•.....•
07 .02 .09
Ser~i~o~ especificos das autarquias .. ... .. .. .. .. ... .. .
07.02 .09.05 jCem1ter1os ... . .. . ... ... .. . .... ... . .. . .. ...... . .... .. . .

100,00
49000,00
6300,00
100,00
6000,00
100,00
100,00
20000,00
4300,00
2200,00
100,00
2000,00
100,00
2100,00
2000,00
100,00
6700,00
6500,00
100,00
100,00
9000,00
4000,00

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545 ***
Afurada: Centro Cfvico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n - St' Marinha e S. Pedro Afurada - 4400 VILA NOVA DE GAlA
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mail : secretaria@jf-santamarinha.pt URL: vlww.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

OR~AMENTO

DAS RECEITAS DE 2016

RUBRICAS
C6DIGOS

DESIGNA~O

r

):;

v

IM
PORTANCIAS
(Un. : Euros)

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL .. .... ...................

75500100

OUTRAS RECEITAS
15
15.01
15.01.01

REPOSICOES NAO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS: .. ... ... ... ....
Reposi~oes nao abatidas nos pagamentos: .. ... ..........
Repositoes nao abatidas nos pagamentos ... . ...... .. .. ..
TOTAL DAS RECEITAS ..... ... .... .. ....... .. ...... .......

0,00
0,00
0,00
1057400,00

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545 ***
Afurada: Centro Cfvico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n - St• Marinha e S. Pedro Afurada - 4400 VILA NOVA DE GAIA "'
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mail: secretaria@jf-santamarinha.pt URL: www.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

r~
I

~

APROVA<;OES:

OR<;AMENTO DE 2016

Execu t i vo

.

I

_

3<- I fLI ~ r ''~

Deliberativo __ ! __ ! __

RESUMO DAS DESPESAS

(Valores em EurosA

v,

DESPESAS
VALOR

RUBRICAS

%

DESPESAS CORRENTES
DESPESAS COM 0 PESSOAL:
AQUISI<;AO DE BENS E SERVI<;OS: .. . ............. . ... - ..
JUROS E OUTROS ENCARGOS: ... ..... . .. . .. . . .... ........
TRANSFERENCIAS CORRENTES: . ... ..........................
OUTRAS DESPESAS CORRENTES: ............ .... . ... ...... .... .

431 100,00
1 29 300,00
200,00
143 000,00
175 400,00

40 1 8
12,2
0,0
13,5
16,6

8 79 000,00

83,1

07 AQUI SI<;AO DE BENS DE CAPITAL : .. . ... ... ............
09 ACTIVOS FINANCEIROS : ....... ...... . ...... . ...........

178 200,00
2 00,00

16,9
0,0

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

178 400,00

16,9

01
02
03
04
06

. . . . . .

p

. . . . . . . . . . . . . . .

..

.

..

. .

....

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS

1

057 400,00 100,0

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545 ***
Afurada : Centro Civi~:o Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s!n - St" Marinha e S. Pedro Afurada - 4400 VlLA NOVA DE GAJA
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mai l: secretaria@j f-santamarinha.pt URL: www.j f~santamarinha.pt Softv.•are:wv...-w .modul ac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

OR~AMENTO

DAS DESPESAS DE 2016

RUBRICAS
H1FORTAKCIAS
::"ODIC-OS

DESIGNA~AO

(Ur:.: Euros)

AIAV.~NISTRA~AO AUTARQ:JICA . ....... .....•........ ... .....

01

DESPESAS CORRENTES
:li

DESPESAS COI-l C PESSOAL: .. . ........................... .

Ol.C1
Remlli1era~oes certas e permanentes: . ...... .... . ....... .
01.01.01
Tit. de orgaos de soberania em. de 6rgaos autarquicos
01.01.04
Pessoal dos quadros·Regime de contrato indiv. trabalhc
01.01 . 04 .01
Transitado de anterior nomea9ao definitiva . . . ........ .
01. 01.04. 01.01 Pessoal Tecnico e Administrative .. .. .. . ........ . ..... .
01. 01.04. 01. 02 Pessoal Obras e Salubridade ........ . . ...... . ......•...
01.01.04 .01.03 Pessoal Cemiteri o . ....•. ... . •........ ... ..... .. ... ....
01. 01.06
Pessoal contratado a terno ............. ........ .... .. .
C1. 01. G7
Pessoal em regime de tarefa ou aven9a ............... . .
Pessoal aguardando aposenta9ao . .. .................... .
Ol .O! .C8
01. 01. 09
Pessoal em qualquer outra situa~ao . .. .. ...... . . .. .. .. .
I.E.F.P. · Contratos Emprego Inser9ao (CEI) ......... ..
01.01.09.01
Diversos . •. . ........•... ... .. .. .... . .......... . ... ... .
01.01.09.02
Representa9ao ......... .. .................. . ......... . .
01.01.11
01.01.13
Subsidio de refei~ao . ... ..... .. . .. .. . . ........ . ...... .
Pessoal do Quadro . ..•.. ... .... . ••....... . ............ .
01.01.13 .c::.
Pessoal Contratado/Qualquer outra situa9ao . . ... ...... .
Gl.01.13 . 02
Subsidies de ferias e de Natal . .............. .. .. . ... .
01.01.14
Pessoal do Quadro .... . .... .. ... ... ... . . .. .. .......... .
01.01.14.02
()1.01.14.03
Pessoal Contratado/Qualquer outra situa~ao .• .... .... . .
Remuneragoes por doen9a e maternidade/paternidade . .. . .
01.01.15
01.02
Abonos variaveis au eventuais: ......... . . .......... . . .
Horas extraordinarias . ......... . ..................... .
01.02.02
01.02.02.01
Pessoal Tecnico e Administrative •. ... .• .. ... ...... . .. .
Pessoal Obras e Salubridade ..•.•......•... . . .• .... . ...
()1. 02' 02.02
01.02 .02 .03
Pessoal Cemiterio .. ....... . ................ . . ... ... . ..
01 .02.02.04
Pessoal Contratado/Qual quer outra situa9ao ..••... .....
01 .02. 04
Ajudas de custo ..•.. .. ..... .. , .. .... . ..... .. . . ....... .
Cl. 02. OS
Abono para falhas . .. ........... .. . . .. . .. .. .. ... .. .. . . .
01.02 . 12
Indemniza9oes por cessa9ao de fungoes . . ...... . . ...... .
01.02 . 13
Outros suplementos e premios .... .. .... .. ....... .... .. .
Ol.02 .13.G2
Outros .. . ...... . . ........ .. . .. . ..... . ................ .
01.02.13.02.01 Compensa90es e Senhas Presen9a - Junta ..... .. ... ... ..•
ul .02 .13.C2.02 Senhas de Presen~a -Assemblei a Freguesia .............. .
Cl.02.13.C2.03 Outros encargos corn Assembleia . ... . . ..... . .. .. . ... . .. .

c:.c2.14
D:.o3
:.>: .03.Cl

l ~~:~~:~!

Outros abonos em nurnerario ou especi e ................ .
Segt;tar;~a social: .. ..... .. . . . ....... . .. .. . ... . . . ... . . .
Encargos com a saiide ...... . . ...... . ............... . . . .
Subsidio familiar a crian9as e jovens .. . ......... . .. . .
Outras presta9oes familiares ... ......... ............. .

43l!CO, OC
307100,0C
28000,00
172000,00
172000' 00
98000 ,00
34000,00
40000,00
100 ,00
21100100
100,00
12600,0C
12500,00
100,00
6600,00
30000,00
25000,00
5000,00
33100,00
33000,00
100,00
3500,00
30900,00
9100,00
45 00,00
2000,00
2500,00
100,00
200 ,00
3600 ,0 0
100,00
16600, 00
16600,00
11500,00
5000,00
100,00
1300,00
g3100,0~

7000,00
1800,00
100,00

-· Sede (Sta. Mannha): Rua Candtdo dos Rets, 545 ***
Afurada: Centro Civico Rc\·. Pc. Joaquim de Araujo, s/n · St" Marinha e S. Pedro Afurada - 4400 VILA NOVA DE GAlA
Tel. : 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mai l: secretaria(g)j l~santamarinha .pt URI.: WW\><.jf-santamarinha.pt Somvare:www.modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada
Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

OR~NTO

DAS DES P ESAS DE 20 16

RUBRICJI.S
mPORTA.'iCAS
COi)IGOS

DES IGNA~AO

Oi.C3.05
Contribui~oes para a seguran~a social ............ . ... .
01.03 .05.01
Assistencia na doenc;a dos Funcionarios PUblicos . . .... .
C1.03.05.02
Segur an~a Social Funcionarios PUblicos ................
01.03.05.02 . 01 Caixa Ger al de Aposentac;oes ............. . ........... ..
o:.03.05.C3
Seguranc;a Social - Regime Gera l .. .. ............ ... .. ..
0~ . 03.09
Seguros .......... . ...... .. .. . ..................... . .. .
02
02.01
02.01.01
02.0 ~ .02

02.01.02.01
02. 01. 02.02
02.0:.02 .99
02 .01. 05
02 . 01.07
02.01.08
02 .01.11
02.01.12
02.01.13
02.01.15
02.01.17
02.01. 18
02.01.19
02.01.20
02. 01. 20. 03
02.01.21
02.01.21.99
02. 02
02.02.01
02.02.01.01
02.02. 01.02
02.02.02
02.02.03
02.02.03 .99
02.02.04
02.0 2. 04.99
G2.02 .08
02.02.09
02.02. 09.01
02.C2.09.02
02.02.0£.~3

02.02 .C9.04

02.n.:o

AQUISI~AO DE BENS E SERVI~OS : .... . ........ . ... . ... . . . .
Aquisic;ao de bens: . .. . ............ . ....... . .... . ..... .
Materias -primas e subsidHrias .•.• .•.. .. • ..... ... .....
Combustiveis e lubrificantes ... . ............. . ....... .
Gasolina .... ... . .. . . ... . .. . .... . .. . ... .. ..• .. . . ... ....
Gas6leo .. ...... ... .... . .. . .... . .. . . ...•.. .. . .•.. •... ..
Gas .... .. ... ...... ... . . ... . .. ....... . .. .. ....... . . . .. .
Li mpeza e higi ene .. . . . .. . .. . ........... . . . .. . ........ .
Alimentac;ao-Refeic;oes confeccionadas . . . ... . .......... .
Vestuario e artigos pessoais . . .... .. ... . .. . .......•...
Material de escrit6rio .• .. ..•... . .. ... . . . . . . .• . . .. ....
Material de consumo clinico . . .. .. . . ... . .. .. . .. .. . ••...
Material de transporte· Peyas ... . . . ... . . . ... . ..... . ... .
Material de consumo hoteleiro . •. .. .. .. ...... ... . . . .• . .
Premios, condecorac;oes e ofertas . . ... . . . . ... .. ... .... .
Ferramentas e utensilios ... . .. •.. . .. . ... . . . . . . . ... .. ..
Li vros e documentac;ao tecnica . . . .. . . .. . . ... . .. . . . .... .
Artigos honorificos e de decoravao ... .. ... . . .. • ...... .
Materi al de educac;ao , cul tura e r ecreio . . . .. ... . . . ... .
Outros • . . .. ... .... .. .. .. .. ... . .. .. . . ... . . . .... . . ... ...
Out ros bens ....... . ......... . ..... . . .... ... . ... . ..... .
Diversos . .. .• . . . . . • . ..... .. . . ... . .. ... .. .. ......• . ... .
AqUi si~ao de servic;os : ... . . .. ... ... ... . ......... . .... .
Encargos das inst alac;aes ...... . .. . ........ . .... .. .... .
Agua . . . .. .... .. . .. ... . . . ..• . • .. .. ...... ... ..... . •.. . . .
Electrici dade .. ... . • . . ..•.. ... . ........ .. .. . . . . . ... . ..
Limpeza e higiene .. . . .... . .. . . . .. . ...... .. ..... . . . .. . .
Conservac;ao de bens . . ... . .. ............ .. . .. . .. .. .... .
outros •• .... ... •.. . .. .. .. . .... .. . .. .. . ....... .. .. . ....
wcac;ao de edi f icios .... . ...... . . .. ... . . . . . ...... . . . . .
Locavao/Outros . . . .. • .. ... .. .. .• . . ... . . ........ . •. .. ...
Locat;:ao de outros bens .. . ...... . .. .. ...... . ... . .. . ... .
Comunicac;oes . ...... .. ...... . ..... . ... .. ......... . .... .
Rede Fixa .. . ..... .. . . .... . ..... . .. . ..•......... . . . ....
Rede M6vel .. . ... ... . . ..... . ..... . ... . . .... . . .•........
Internet .. .. . . . . .. . ... . . . . .. .. .. . ..... . . .. .. . . . .. . ... .
Correios ... . .... . ..... . ....... . ......... . . . ..... .. ... .
Transportes .... . . .. . ......... . ............ . .......... .

(Un.: Eurosl

78200,00
16000,00
50000,00
---'---I
50000,00
12200,00
6000,00
12930C,OO
35600,00
500,00
9100,00
1800, 00
6500,00
80 0, 00
4400, 00
100 , 00
2000, 00
5900,00
1100,00
5500,00
5000,00
100 , 00
500,00
500,00
400,00
100, 00
100 ,00
400, 0C
400,00
93700,00
36800,00
11800,00
250 00, 00
500,00
1200,00
1200, 00
100,00
100,00
10000 , 00
13000,00
4800,00
6000, 00
1200 , 00
1000,00
100, 00

Sede (Sta. Man nha): Rua Cand1do dos Rc1s, 545 ***
Afurada: Centro Ch·ico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s!n- St" Marinha e S. Pedro Afurada- 4400 VILA NOVA DE GAl A*
Tel. : 223 74o 720 * Fax.: 223 746 729
E-mail: secrcta1ia([Vj t~santamarinha.pt URL: wwv.•.jf-santamarinha.pt Sofuvare: ww~·. modulac.pt
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Pas.

Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada

n. '

3

Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

OR~ENTO

DAS DESPESAS DE 2016

RUBRICAS
INPORTANCIAS
::6DIGOS

DESIGNAt;AO

02. 02.11
02 .02.12
02.02 . 13
02. 02 . 13 . 0 9
02.02 .14
C2.02 . i5
02.02.17
02.02. 18
02 .02.19
02.02.20
02 .02.25
02.02 .25 .99

Representa9ao dos servi9os .... . .................. . ... .
seguros ........................... . .................. .
Desloca9oes e estadas ..... . . . .... . .. .. ...... . . . . . . . .. .
OUtros N.E............ . . . .. ... . ... .... . ............ . . .
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria ........ .
Forma9ao . .... ........ .. . .... .... . . · ... · · · · · · · · · · · · · · · ·
Publicidade .... . ..........•..•.............. . ...... . ..
Vigilancia e segurant;:a .. . . . .. .. .... ......... ..... .... .
Assistencia tecnica .. ... .... . ..•.. , .... ...... . . ..•..•.
OUtros trabalhos especializados .•.....•...• , , . ....•.. .
Outros servi9os ...................................... .
Outros sevi9os . . ...............•......................

O:i

JUROS E OL~ROS

03 .03
03.03 .08
03.06
03.06.01

Juros de l oca9ac f inancei ra : .. . ............ . .. . .... . . .
Outros investimentos .. .•.. . .. . . . . . , . ... , , ........•. . ..
CJtros encargos financeiros . . ... . .... . .. . ... .. .. .. ... .
OUtros encargos financeiros .. . .. .. .. . .. . . . ..... .. .... .

04
04 .C3
04.03.01
04.07
04.07 .01
04.07.01.01
04.07 .01.02
04 .07.01 .03
04.07 . 01.99

Administrac;ao central: .. . ........ .... .. . .... ......... .
Escolas- Material de Limpeza e Expediente . ... ... . .. . .
Institui9oes sem fins lucrativos : ..... . ... . .. . .. ..... .
Institui9oes sem fins lucrativos . ........... . ... . .... .
Insti tui9oes Socia is .•.•.. ....•• • . . , •• . .. . ... ... •.•. ..
Institui9oes Desportivas e de Lazer . • .. ...• .. .. . . . ....
Institui 9oes CUlturais e Religiosas •.. . . . . •. ......•...
Outras Institui9oes . ......... ... . . .... . •......... .. . ..

06
06.02
06.02.01
06.J2.03
06.02.03.04
06 .02 .03.05
06.02.03.06
06.02.03.07
06.02.03.99
06.03
06.03.01
06. 03. 01. 01
06.03. 01 .02
OE.03 .·Jl . G3
~E .J3. C ~

C6.C 3 C2.Cl

~~CARGOS:

(Un.: Eurosl

500 , 00
5000,0 0
23 00 ,00
2300,00
12000,00
100, 00
1000,00
2600 ,0 0
7000,00
800 , 00
700, 00
70010 0

. . . . ..... . . . .. .. . .... . . . . . ... .

2CG,OC

:oo,oc
100 ,00
100, GO
100, 00

TRANSFERENCIAS CORRENTES: ....... . ... . . .......... . .. . . .

~£

DESPESAS

CO~~ES:

143000,00
750G,OO
7500,00
13550 0,00
135500 .00
40000,00
20000,00
75000,00
500,00

.. . .. . .............. . ... . . . .

Diversas: . . ..... .. .. . . . . .. .... .. .. ... . . . . .. .... .. .. .. .
Iva .. .. , .... . ............ , ... , ...... , ..... .• , . . , . , ... .
Outras . . .. . ... .. .... ... . ...... ... ..... . ..... . ........ .
servi9os Bancarios ..... . . . . . .. . .............. .... .. . . .
Mesas de Voto . . . . . . .. . ..... .. .. ........ . ... . ......... .
Quotiza9oes •. .. ... ........... . ... . . . .... ... . . . ..• .. . ..
Processes Judiciais e Extra Judiciais ..... . ... . ...... .
OUtras , , •... , , , . , . , .. , . , , , . , . , . . .... .. ... . , . .. .. ... , , .
Plano de Actividades ..... . . . . . . .......... . .. .. . . . .. .. .
PA
t:duca9ao ... .. .. .. . . .... . ...... . . . . . . ..... . . . . . .. .
Conservayao de Escol as . . . .. ... . ..... .. . . . . , ... .. ..... .
Apoio a Actividades Curriculares , ... . . . . . . ........... .
Outras Act i vidades . ... . . . .. . ... , ... , ................. .
PA
Cul tura ..... . ... . . .. ... .. ....... . .... . . ... .. . . .. .
Festas Populares .. . .... . , .. . ... . .. . .. , ... .. . ... . .. ... .

1754 00,00
62700,00
2000,00
60700, 00
800 ,00
7600,00
1300,00
50000,00
1000,00
1: 2700, 00
560Q, OO
100,00
5000,00
500,00
2~CO,OC

500,00

-

Sede (Sta. Mamma): Rua Candtdo dos Re1s, 545 ***
Afurada: Centro C i\·ico Rev. Pe. .loaquim de Araujo, sin- St" Maritlha e S. Pedro AfUJ·ada - 4400 VILA NOVA DE GAIA*
Tel.: 223 746 720 * Fax.: 223 746 729
E- ma i I: secretaria(q-j f-san tamarinha.pt UR L: WW\V.j t~santamaritlha. pt Software: www .modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada

~

'

·

Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

OR~AMENTO

DAS DESPESAS DE 2016

RUBRICAS
ItltPORTANCIAS

CCJIGOS

DESIGNT>~AO

06.03.02.02
06.03.03
06.03.03.01
06.03.03.02
06.03.03. 03
06.03 .04
06.03.04.01
06.03.04.03
06.03.04.05
06.03.04.06
06.03.04.07
06.03.05
06.03 . 05.02
06 .03.06
C6.03.0E.Ol
C6.03.0E .02
06.03.06.03
06 .03.06.04

OUtros Eveotos CUlturais ....................... . ... .. .

!en.: Eurosl
1500 ,0 0

PA · Desporto e Lazer .. .. . . . .... . . . ... .... . . ..... .... .
Jogos Juveois .•........ . . , .. . . ... ........ .. . .. ....... .
Competi9oes e Toroeios .. . ...... . .. . ....... ... ....... . .
Outras N. E •••• . •••.•••. • • ••.••••• • • •• , •••••• • • .... ••••
PA - ll.cc;ao social e Civi ca . . . . .. ..... . ............... .
Passeio Coovi vio ................... . .... . . ....... . . . . .
Programa Apoio Social •.•.. . ...........•...............
Festas de Natal - Cri ao9as .... .. ....•... . ............ .
Festas de Natal - Idosos . . . . .. • .• . ...• .. ... . .....•....
Outras N. E. Social ....... .. •.. ...... ... ...... . ........
PA - Natureza e A'tlbiem:e .. . ............. .. ... ... ..... .
Ioiciativas Diversas . •.•. . ... .. .......... , ....•..... . .
PA - Acti vi dades Gerais ...... . . . ...... ..... . .. . . ..... .
Imagem e Comuoica9ao da Freguesia ..... . . .. .. .. .... ... .
Activiadades com Pessoa l da Autarqui a •. . . .•...........
Eveotos Instituciooais ........ .. .. . ...•............. . .
Outras N.E . • , . .... . . . .......• •.. , ...••..•.•...........

TOTAL DAS DESPESAS

CO~~~ES

60C:l,OC
5000,00
500,00
500,00
91600,00
25000,00
4 0000100
14500, 00
12000,00
100,00
100,00
100,00
7400,00
6000,00
1200,00
100,00
100,00

DO ORGAO 01

879000,00

DESPESAS DE CAPITAL
07
07.01
07.01.03
07.01.03.02
07.01.03.04
07.01.03.05
07.01.03.06
07.01.04
07.01.04.01
07 .01. 04 .OS
C7 .01.04 .09
07.01.04.12
07.01.04.14
07. 01.07
07.01.08
07.01.09
07.01.10
07. 01.10. Cl

DE BENS DE CAPITAL: .. .. .. .. .. ... ........... .

0 7. 0~.1 5

Investimentos: ..... . .. . . .. . . ......................... .
Edificios .... ........... ... ............ . . .... .. ..... . .
Instala9oes desportivas e recreati vas .....•... . ..... . .
Escolas basicas e jardios de iofaocia . ........... . . . . .
Obras de cooserva9ao e beneficia9ao o. e . .............•
outras n. e ...•. .... .... . •. . ... .. . .. ... . . .•...........•
Construc;oes di versas . . .. . . . . ........... . .... .... .... . .
Obras complemeotares de ruas .. . . .. . . . .... .. ..... .. ... .
Conserva9ao e Beneficia~ao n.e .............. .... . .... .
Placas topooimias . .......... . ..... ..... ... .. .. . . . .... .
cemiterio .......... ... .. .......... . . ... . ...•.. .. , .•...
Parques e Jardins . ..... .. .. . .. . ............. , ... .... . .
Equipamemto de Informatica .....•........ . .............
Software Infornatico ....•... . ... . ... .... ..... .. .......
Equipameoto administrative .... . ......... . ......... . .. .
Equ:pamento basi co .. . .. . .. .. .... . . . ........ . ... ...... .
Aquisi~ao equipamento basico . .. . .. ......... . ..... . .. . .
Ferramentas e uteosilios . ... .. .. .. .. . ... ... . . .... ... .
Mel horamentos fundiarios . . .... .. . . .. . . . . , . . .. . ... . .. . .

OS

~CTIVOS FIN~~CEIROS :

C/.~~.11

-

AQUJSI~O

·-

178200,00
178200,00
42500,00
10000,00
2000,00
10500,00
20000,00
113700 , 00
30000,00
21000,00
200,00
50000,00
12500100
10000,00
2000 , 00
1000,00
3000 ,00
3000,00
1000,00
5000,00
20C,OC
..

.

Sede (Sta. Mannha): Rua Candtdo dos Re1s, 545 ***
Afurada: Centro Ci\·· ico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n - St" Marinha c S. Pedro Afurada - 4400 VILA NOV A DE GAlA
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E-mail: ~ecretaria@jf-santamarinha .pt URL: \\ww.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Junta de Freguesia de
Santa Marinha e Sao Pedro da Aftuada
Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

OR<;AMENTO DAS DESPESAS DE 2016

vr/

RUBRICAS
CODIGOS
09.07
C9.07 .ll

I~PORTANCIAS
(Un .: Euros)

DESIGNAt;AO

e out~as partici pa~oes : ....... . ... . . .... . . . ....
Participat;oes - Instituit;oes sem fins lucrativos

Ac~6es

......

20~,00

200' 00

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ORGAO 01 •.. •• • •••.. 0.

178400,00

... ....... .... .. ... .. ...... ...

1057400,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545 ***
Afurada: Centro Civico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n - Sf Marinha e S. Pedro Afurada- 4400 VILA NOV A DE GAlA*
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mail : secretaJia(f?jf-santamarinha.pt VRL: W\\'W.jf-santama1inha.pt Software:\\·w w.modulac.pt
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Pag. n. o 1

Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

Plano Plurianual de Investimentos de 2016

Uni dade: Euros

Objetivo

N. o
C6digo da
classifi ca~ao proj.
econ6mi ca
ou

Desi gna~ao

a~ao

01

FUN(OES GERAIS

01.01

SERYI(OS GERAIS DE ADMINISTRA(AO
PUBLICA
Administra~ao Geral
Equipamento de informatica
Software Informatica
Equipamento administrative
Ferramentas e utensilios
Maquinaria e equipamento
diverse
Edificio Sede da Junta - Obras
de Conserva~ao
Outros investimentos n.e.

01.01.01
01. 01. 01.01
01. 01. 01.02
01. 01. 01. 03
01. 01. 01. 04
01. 01. 01.06

01/07.01.07
01/07. 01.08
01/07.01.09
01/07.01.11
01/07.01.10.01

01/15
02/15
03/15
04/15
06/15

01. 01. 01.07 01/07.01.03.06 07/15
01. 01. 01.08 01/07.01.03 .OS 08/15

02

F Fonte de
o financiar mente (%)
m
a AC AA FC

Despesas

F
a
s RealiInie zado
cio Fim E
Datas

Responsavel

Anos seguintes

2016
Total

Definido ADefi nir 2017

2018

Total
previsto

2019 Outros

A
A
A

01/15
01/15
01/15
01/15
01/15

12/15
12/15
12/15
12/15
12/15

0 38 000
0 10 000
0 2 000
0 1 000
0 1 000
0 3 000

38 000
10 000
2 000
1 000
1 000
3 000

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0 38 000
0 10 000
0 2 000
0
1 000
0 1 000
0 3 000

A

01/15 12/15

0 20 000

20 000

0

0

0

0

0 20 000

A

01/15 12/15

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

TOTAL DO PROGRAMA 01.01

0 38 000

38 000

0

0

0

0

0 38 000

TOTAL DO OBJECTIVO 01

0 38 000

38 000

0

0

0

0

0 38 000

7 000
2 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

A
A

1 000

FUN(OES SOQAI S

02.01
EDUCA~O
02.01.01
Ensino nao superior
02. 01. 01. 02 01/07.01.03.04 11/15 Bancos Escola Quinta das Chas

A

01/15 12/15
-

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Rcis, 545

0
0

7 000
2 000

- --

*** Afurada: Centro Civico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, s/n - St" Marinha e S. Pedro Afurada- 4400 Vll..A NOVA DE GAIA *
Tel. : 223 746 720 * Fax.: 223 746 729

E-mail: sccrctaria@jf-santamarinha.pt URL: www.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

-- ':::?---

Plano Plurianual de Investimentos de 2016

Unidade: Euros

Objetivo

C6digo da

N.o

classifica~ao

proj.
ou

econ6mi ca

Designa~ao

F Fonte de
o financiar menta (%)
m

Responsavel

a AC AA FC

a~ao

02. 01. 01.03 01/07.01.03 .02 25/16 Parque Infantil (Afurada de
Baixo)

E

Junta

D1/16 12/16 0

TOTAL DO PROGRAMA 02.01
02 .02
D2.02.01

Despesas

F
a
s Reali Inie zado
cia Fim E
Oatas

Anos seguintes

2016
Total

Definido ADefini r 2017

2D18

Total I
previsto

2019 Outros

0

5 ODO

5 OOD

0

D

0

D

0

5 ODD

0

7 000

7 000

D

0

0

0

0

7 OOD

0

5 OOD

5 000

0

0

D

D

0

5 000

0

5 000

5 ODO

0

0

0

0

0

5 DOO

0
0

2 OOD
2 000

2 000
2 000

0
0

0

0
0

0
0

0
0

2 000
2 OOD

SAUDE
D1/07. 01 .15

13/15

Servi~os

individuais de saude - A
Postos Enfermagem

01/15 12/15

TOTAL DO PROGRAMA 02.02
02.03
SEGURANCA E ACcAO SOCIAlS
02.03.02
Ac~ao social
02 .03.02.01 01/D7.01.03 .05 26/16 Centro Social Coimbroes - Obras A
Benefeci a~ao

0

D

I

TOTAL DO PROGRAMA 02.03
02 .04
02 .04.06
02.04.06.D1
02.04 .06.02
02.04.06.04
02.04.06.D5

Dl/07. 01.04 .14
01/07.01.04.14
01/07.01.04.05
01/07.01.03. OS

14/15
15/15
17/15
24/15

HABITA\AO E SERVI\05 COLECTIVOS
Protec~ao do meio ambiente e
conserva~ao da natureza
Horta Comunitaria
Parques e Jardins
Tanques Publicos
Aprestos Afurada

0

A
A
A
A

01/15
01/15
01/15
01/15

12/15
12/15
12/15
12/15

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0 40 000

40 000

0

0

0

D

0 40 000

0 7 500 7 500
0 s 000 5 000
0 20 000 20 000
0 7 500 7 500

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 7 500
0 5 000
0 20 000
0 7 SOD

I

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545 *** Afurada: Centro Civico Rev. Pe. Joaquim de Araujo. s/n - St" Marinha c S. Pedro Afurada- 4400 VILA NOVA DE GAIA *

Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729
E-mail: secretaria@jf-santamarinha.pt URL: www.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

Plano Plurianual de Inve stimentos de 2016

Unidade : Euros

C6digo da
Objetivo

classifica~ao

economica

N. o
proj.
ou

Designa~ao

F Fonte de
o financiar mento (%)
m

a AC M FC

a~ao

Responsavel

2016
Total

I

Anos seguintes

Definido ADefinir 2017

2018

Total
previsto

2019 Outros

0 50 000
0 so 000

50 000
50 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0 50 000
0 50 000

0 90 000

90 000

0

0

0

0

0 90 000

0

s 000

5 000

0

0

0

0

0

5 000

TOTAL DO PROGRAMA 02 .05

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

5 000

TOTAL DO OBJECTIVO 02

0 109 000 109 000

0

0

0

0

0 109 000

0 31 200
0 30 000
0
200
0 1 000

31 200
30 000
200
1 000

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 31 200
0 30 000
0
200
0 1 000

TOTAL 00 PROGRAMA 03.03

0 31 200

31 200

0

0

0

0

0 31200

TOTAL DO OBJECTIVO 03

0 31 200

31 200

0

0

0

0

0 31 200

02.04 .07
Outros Servi~os Colectivos
02.04 .07.01 01/07 .01.04.12 18/15 Cemiterio

A

01/15 12/15

TOTAL DO PROGRAMA 02.04
02.05

Despesas

F
a
s RealiInie zado
cio Fim E
Oatas

CULTURAl$, RECREATIVOS
E RELIGIOSOS
01/07 .01.03.02 23/15 Centro Cultural e Recreative Ze A
da Micha
SERVI~OS

02.05.02

03

01/15 12/15

FUN(OES ECONOMICAS

03.03
TRANSPORTES E COMUNICA(OES
03.03.01
Transportes rodoviarios
03.03.01.01 01/07.01.04.01 21/15 Rede Viaria
A
03.03 .01.02 01/07 01.04. 09 19/15 Material de transite e toponimia A
03.03.01.03 01/07 .01.04.05 20/15 Outras
A
0

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Rcis. 545

01/15 12/15
01/15 12/15
01/15 12/15

*** Afurada: Centro Cfvico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, sin - St" Marinha e S. Pedro Afurada- 4400 VILA NOVA DE GAIA "'
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729

E-mail: secretaria@jf-santamarinha.pt URL: www.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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Concelho de Vila Nova de Gaia
NIF: 510.839.576

Plano Plurianual de Investimentos de 2016

Unidade: Euros

Objetivo

Codigo da
classifica~ao

econ6mica

N. o

proj .
ou

Designa~ao

a~ao

F Fonte de
o financiar mento (%)
m
a AC AA FC

F
a
s Realie zado
Inicio Fim E

Responsavel

T 0 T A L GE RAL

6rga;r executive
Em.3e_ de

A/tr1-e~ "'

'

Sede (Sta. Marinha): Rua Candido dos Reis, 545

Despesas

Oatas

Total

Definido ADefi ni r 2017

0 178 200 178 200

_
_
ded "1 5

Total ,!
previsto

Anos seguintes

2016

0

2019 Out res

2018
0

0

0

0 178 200

Orgao deliberative

Em

de

de _ __

*** Afurada: Centro Cfvico Rev. Pe. Joaquim de Araujo, sin - St' Marinha e S. Pedro Afurada- 4400 VILA NOVA DE GAIA "'
Tel.: 223 746 720 *Fax.: 223 746 729

E-mail: secretaria@jf-santamarinha.pt URL: www.jf-santamarinha.pt Software:www.modulac.pt
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M/\RINH/'
$,,-,_0 f' E[H'O l1t·. /"JLJr:/\[)/.
JUt~1A

DE rREGUESIA

i

UNIAO DAS FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO AFURADA
MAPA DE PESSOAL- 2016
{Mapa de acordo como Art.• 29, n.!! 4 da lei 35/2014 de 20 de Junhol

CargoslcArrefraslcat"'or1os
Atribul~6es/competendas/actlvidades

~~

jJ It

Ji-i
5. J

j•

i'J
JJ

11
]J

lvoado~
IC.dmir:;leloup~

N'clt posoos PoSIDS nboho
Clltabaillo
•CtL>r

Obs.

AREAADMINISTATIVA E FINANCEIRA
• Coordenador Tecnico

0

- Secretaria Geral /Contabilidade I Orc;amento

1

6

7

0

- Informatica
- Outras Atividades

Total

0

0

6

0

0

1

1

2

2

3

9

2

1

1

0

1

1

1

1

t

1

0

7

7

2

7

7

2

6

6

2

AREA SOCIAL
- Gabinete Acc;ao Social

1

Total

1

0

0

0

0

AREA DA CULTURA E RECREIO
- Centro Ze da Micha
0

0

0

0

0

AREA CEMITERIO
- Servic;os do Cemiterio

-

..

TotDI

-

0

0

0

0

0

AREA OBRAS
- Secc;ao Obras

Total

TOTAlS GERAIS

0

0

0

0

0

6

6

1

1

0

6

0

0

17
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S/-U-..!L'J, M/\R I ~!H/\
S'f.O P t Df~C~ D/ /'J l lR/',Ut_

JU Nl A Df: FREGUES I/l. :

PROPOSTA DE AUTORIZA~AO RELATIVA A
EXECU~AO DAS OP~OES DO PLANO

2016

A Junta de Freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada deliberou, na
sua reuniao de38/11/2015, solicitar a dignissima Assembleia de Freguesia,
as seguintes autorizac;6es, necessarias a execu~ao das Opc;6es do Plano.

1. Autoriza~ao para a delega~ao de competencias do Municipio, na
Freguesia, relativa as atividades e func;6es contidas nos artigos 131. 0 e
132.0 da Lei 75/2013 de 12 de setembro.

2. Autoriza~ao para a freg uesia, no ambito das suas atri bui~6es,
estabelecer formas de cooperac;ao com entidades publicas ou
privadas, nomeadamente, IE FP, Seguran~a Sociat Empresas
Municipais etc., nos termos das disposic;oes contidas no artigo 9. 0 , n.0
1 alfnea j), da Lei 75/2013 de 12 setembro.

Vila Nova de Gaia, 2 de dezembro de 2015.

0 Presidente da Junta de Freguesia,

OP<;: O E S DO

P l ANO

E OR<;:AMENTO

I

201 6

(1~\U
junta d e freguesia

santamal)nha

saoped roafurada

S/'J~ 1t, M/\ RINHI,
Sjl,0 Pf f'l !< C, [) ;\ /'J UR/\ [ 1 I·.

J Ut\! 1A DE FREG U1:·SIA

1

OR~AMENTO

PARA 0 ANO FINANCEIRO DE 2 0 1 6

0 presente or~amento, que importa tanto na receita como na despesa, no total de UM MILHAO
CJNQUENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS EUROS (1.057.400,00) foi aprovado, por (2)
UNANIMIDADE, em projeto- proposta pela Junta de Freguesia, de harmonia com o disposto na
alfnea a) do n° 1 do Art0 16 da Lei n. 0 7512013, de 12 de setembro, na reuniao realizada no dia.JB
de novembro de 2015, para ser presente Assembleia de Freguesia.

a

A JUNTA

DE

FREGUESIA

0 orc;amento que antecede foi presente e aprovado em sessao (3)
Assembleia de Freguesia, que se realizou em -----' de
de
folhas e anexos sido rubricados pela mesa que abaixo assinam.

da
. Tendo todas as

0 Presidente (1)

1°. Secretario (1)

2°. Secretario (1)

Para dar cu mprimento ao Artigo 4 do Decreta Lei n° 54-AI99, de 22 de Fevereiro, foi expedido
edital datado de_ I _ I _ , dando publicidade a este on;amento.
(1) -Rubricar tambem as folhas e anexos.
(2) -lndicar por unanimidade ou por maioria.
(3) - Ordinaria ou extraordinaria.

§jcou.

Coliga9ao Democriitica Unitiiria PCP-PEV
Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada

Plano de Actividades e Oryamento para 2016

0 presente Plano e Or9amento merece da CDU os seguintes considerandos:

PROTEC<;AO E INTERVEN<;AO SOCIAL
Um dos tra9os negatives que as politicas sociais teem seguid?_ no nosso Pais e uma bloqueadora
centraliza9ao e burocratiza9ao dos seus procedimentos

e~g~~.'Assim[em nome duma estranha moray

se alienam os meios daqueles que deles necessitam. lntervenha-se correctamente e nao na cria9ao de
muros. Chamamos a aten9ao do Executive para que fa9a gestao do trabalho da Despensa Social nesse
espirito de inclusao. lgualmente, notamos que os apoios aos refeit6rios sociais nao constam deste Plano e
Or9amento .
A politica de Terceira ldade deve passar por mais que os dois eventos enunciados neste documento.
0 Executive usa o termo "equidade", mas este nao dove significar frio igualitarismo, antesp no dizer
marxista3"a cada um, segundo as suas necessidades" ...
Mas essa "equidade" contradiz-se. Eis um exemplo -

a atribui9ao

do prem ia de €200,00 falta o devido

enquadramento: porque ao terceiro filho? Porque este montante? Porque nao atribuir outros apoios, em vez
dos financeiros? Porque apenas no nascimento?
A Equipa de Rua cada vez mais tarda e mantemos que sao erradas as justifica96es continuamente
apontadas polo Executive, ao questionarmos porque nao chegou ainda a projecto.

E algo

que existe em

muitas Autarquias e, sendo o quadro legal identico para todas, perguntamos: se outras a concretizam ,
porque so mantem no papel e nas inten96es, nesta Junta?

EDUCA<;AO, ENSINO, JUVENTUDE E TEMPOS LIVRES
Sempre dissemos que a atribui9ao de premios pela suposta "meritocracia"Stao cara aos neo-liberais em
voga] tom o efeito oposto: oprirne as crian9as , nega-as nessa qualidade, divide-as, cria 6dios e apouca os
"vencidos", os "nao competitivos" ( situa9ao critica, mormente em crian9aS] 0 PS nacional colhe estas
nossas razoes para a aboli9ao da prova do 4° ano e o PS desta Uniao atribui um prem ia financeiro
B podendo ate optar por vias nao neo-liberais)] ao melhor aluno do 4° ano! Nao entendemos esta disparidade.
Ao inves, sim , e correctissimo instalar o parque de jogos na EB1 /JI da Afurada de Baixo- nao apenas por
"e[]uid:?ci"'" rn:::.c:: sobretudo, porque todas as crian9as devem poder(Hvremente e
suas escolas, para assim correcta e livremente crescer.

Offi

eondigoesJbrincar nas

E dever do Poder Publico Democratico originado no

Portugal de Abril.
lgualmente, nao entendemos a justifica9ao para contactar as empresas unicamente para promover o
emprego de jovens - quando esta Uniao e este Concelho teem das mais altas taxas de desemprego em
todas as faixas etarias . Sobretudo nos desempregados mais velhos so verifica o desencorajamento - e e
dever do Poder Publico atender a todosiT'de cada um, segundo as suas necessidades, a cada um segundo
as suas possibilidades", escreveu Marx)] sobretudo aos mais fragilizados perante a crueldade do
capitalismo.

www.cdugaia.org
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Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada

A implementa9ao generalizada nas escolas da Uniao dos Espa9os de Leitura e de Matematica,
devidamente equipados. e positiva - e deveria ser acompanhada de protocolos para a sua anima9ao;
existem inumeras entidades e particulares que podem colaborar com os estabelecimentos de ensino e a
Junta em programas adequados para o efeito.

CULTURA E RECREIO

IF ~.;v

a!
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A Junta recicla neste documento propostas CDU, constantes do primei ro Plano e Or9amento deste
mandata. Manteem a sua valia. No entanto, estranhamos que um dos objectives deste capitulo seja
"prom over o pensamento critico". sem mais, manifestando ate um objective de "chegar a todos os gaienses"
- em que? E

c~Se

a Junta manifestasse pensamento critico, no capitulo HABITA<;Ao, nao teria Ia

colocado a prova do seu seguidismo

~aett$. clonageFn P~/P~D/Juntos

por Gaia das politicas PSD/CDS de

esvaziamento da Zona Hist6rica, efectivamente reduzindo-a a um cenario para neg6cios turisticos. Teria
esta Junta integrado a reivindica9ao duma efectiva luta pela reconstru9ao da zona, com o regresso das
popula96es deslocadas desta. Ao ponte de esta incompatibilidade habitantes resistentes/turismo de massas
tornar a Beira-Rio absolutamente retem do segundo termo desta dicotomia . Neste documento, a simples e
solitaria men9ao a "realojamentos" mais demonstra um acobertar palavroso e acritico a continuidade destas
comprovadamente negativas politicas.

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO
Em que med ida as visitas de alunos ao Centro Hist6rico se enquadram aqui? Porque nao na Cultura , na
Educa9ao?

E distrac9ao. ou prova duma raiz manifestamente nee-liberal - que tudo reduz a Economia~ ate

tem aulas de Empreendedorismo em diversas escolas basicas publica~ patente numa parte do PS, talvez
a que esta no poder nesta Junta? E porque estas visitas, que devem ser concebidas como parte dum
modele educative, nao podem ser alargadas a outras faixas etarias - alem dos alunos do 3° ano?

DESPORTO E ASSOCIATIVISMO
Apenas se encontra men9ao aos Jogos Juvenis, nao havendo uma politica que surja destas estruturas haviamo-lo proposto como tarefa do Conselho das Colectividades- com outras realiza96es e outre ambito.

AMBIENTE. ESPA<;O VERDES E SALUBRIDADE
A Quinta da Guizanda carece de instala96es sanitarias, situa9ao que ja foi reclamada par utilizadores do
espa9o.

PROTEC<;AO CIVIL E SEGURAN<;A PUBLICA
Estamos conscientes das graves limita96es materiais e humanas da PSP, consequencia da sua
desqualifiCa9aO, desde OS Governos de Cavaco Silva. 0 policiamento e manifestamente insuficiente. Ha
diversas zonas da Uniao onde os municipes manifestam continua preocupa9ao com uma evidente
inseguran9a. tanto na circula9ao na via publica como ate nos domicflios.

E necessaria a Junta fazer chegar

as autoridades a reivindica9ao de meios para presen9a e actua9ao da PSP, na Uniao.
www.cdugaia.org
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Coligagiio Democr3tica Unit3ria PCP-PEV
Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada

ADMINISTRA<;AO DA JUNTA DE FREGUESIA
0 Boletim lnformativo sempre foi entendido pela CDU como urn espago necessaria, com a participagao de
agentes sociais, culturais , politicos e muitos outros, nesta Uniao. Propusemo-lo nesse esplrito, no passado.
Nao se faga urn Boletim como mera propaganda do Executivo e da forga que o apoia.

No Plano, nao esta mencionado o numero de CEI ao servigo da Junta, mas o On;:amento tern inscritos

€5.000,00: a quantos correspondem?
0 Orgamento tern inscritos €6.000 ,00 de "bens inutilizados": referem-se ao Cemiterio?
0 Orgamento tern inscritos €1 .000,00 para o "Espago Cidadao": onde se vai este localizar?
0 Orgamento tern inscritos €12.000,00 para "Estudos, pareceres ..." e €50.000,0 para "Processos...": qual a
diferenga?
0 Orgamento inclui como receita, por forga da delegagao de competencias da Camara, urn total de

€235.000,00- 210.000 de Receita

~orrente

e 25.000 de Receita de Capital. Porem, a Assem bleia Municipal

aprovou, em 29 de Outubro passado, unicamente uma verba de 210.000 euros. Como se explica?
Continuam a merecer o nosso inteiro repudio - verificamos constarem deste Plano e Orgamento - os
seguintes item, que atempada e reiteradamente temos repudiado nesta e tambem, na Assembleia
Municipal:

- o Programa MAES;
- o Apoio ao Programa Gai@aprende+.

Em nosso entender, desqualificam profundamente o documento em aprego.

Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, 18 de Dezembro de 2015.

P'la CDU,

?.,'4
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www.cdugaia.org

Sugestoes e opinioes em relar;ao a proposta do Plano e Orr;amento para o
a no de 2016 e respetivo impacto financeiro das mesmas.

Despesas:
Rubrica: 06.03 .04.05- Festa de Natal- Crianr;as:
- Sugiro a atribuir;ao de brinquedos somente as escolas publicas ou, em
alternativa, reduzir ao valor global desta mesma rubrica em cerca de 50%.

Rubrica: 06.03.04.06- Festa de Natal- ldosos :
- Sugiro transformar o almor;o de Natal tradicional num lanche convfvio.

Rubrica: 06.03.04.01- Passeio Convfvio dos ldosos:
- Sugi ro a redu~ao de 30% ao valor global desta mesma rubrica.

Rubrica:

04 .07.01-ln stitui~oes

sem fins lucrativos:

- Sugiro a redu~ao de 25% ao valor global desta mesma rubrica.

Em materia do Plano Plurianual de lnvestimentos:
- Sugiro a retirada da obra do Parque lnfantil da Escola da Afurada de
Baixo, por entender que tal obra se trata da exclusiva competencia do
/

Municipio e, como tal, temos, perante o mesmo, de a reivindicar.
- lmpacto financeiro global real destas medidas aqui sugeridas : rondam
cerca de 60.000,00€

Receitas:

- Sugiro que a contribui<;ao dos idosos, para o passeio convfvio, suba para
o valor de 7,50€ cada, salvaguardando, sempre, qualquer ou alguma razao
econ6mica que nao perm ita ao ldoso suportar tal contribui<;ao.

Sugiro que o custo global anual que a freguesia tern com o fornecimento
de agua e luz dos armazens dos pescadores da Afurada, seja suportado em
cerca de 50% por parte dos arrendatarios. Utilizando-se a permilagem,
segundo a qual cada arrendatario pagara um valor de acordo com os M
de espa<;o que tern arrendado.

2

Sugiro que o executive da Junta de Freguesia possa alienar cerca de 25
jazigos que tern no momenta disponfveis, de um total de 40 jazigos no
nosso cemiterio.

lmpacto financeiro global das medidas aqui sugeridas:
Rondam cerca de 130.000,00€

Em suma, as sugest5es que estao espelhadas neste documento assentam
num grau de execu<;ao de 100%. Pois resultam de um trabalho serio,
elaborado de uma forma real e nao fictfcia, visto que consultei a execu<;ao
do relat6rio de contas do ano de 2014, no qual o resultado e impacto
destas sugest5es, a serem aceites pelo executive e por esta assembleia de
freguesia, deverao ser canalizadas, em minha opiniao, para as seguintes
prioridades:

- Efetuar as obras de beneficia<;ao de fundo no nosso cemiterio.

- Criar, de raiz, uma Loja Social no ediffcio sede desta Uniao de Freguesias
com todas as condi~5es necessarias para o seu bom funcionamento e que
seja, sobretudo, eficiente para assim poder ajuda r os que mais
necessitam. Envolvendo, assim 1 o comercio local e toda a sociedade civil
(sugiro que visitem a loja social a Junta de freguesia de Paranhos. E, de
facto, um bom exemplo).
- Adquirir equipamentos informaticos necessarios, modernos e que sejam
mais eficientes paras as nossas instala~oes administrativas.
- Dotar o quadro de pessoal desta Uniao de Freguesias das pessoas
necessarias para as areas que neste memento se encontram deficitarias.

Este e o contribute que deixo aqui para, querendo, poderem analisar e
discutir e cujo resultado ira depender da minha inten~ao de voto
referente ao plano e or~amento que aqui estamos a ana lisar. l nten~ao de
voto essa que tomarei sempre em consciencia e com o sentido de
responsabilidade que a mesma exige.

Vila Nova de Gaia, 6 de Janeiro de 2016

Uniao de Freguesias de Santa marinha/ Sao Pedro da Afurada

Declaracao de voto sabre o Plano de Actividades e Orcamento para 2016

Vila Nova de Gaia foi mergulhada numa crise profunda. Essa crise teve duas grandes razoes
para ter acontecido: em primeiro Iugar, o pafs entrou num ciclo recessive intense com a
implementa~ao de polfticas de austeridade durfssimas sabre os rendimentos das popula~oes,
sabre o Estado Social e os servi~os publicos. Por outro lado, a rna gestao das contas da Camara
Municipal nos ultimos anos levou a que o municipio entrasse numa situa~ao financeira muito
debil. Tudo isso agravou a qualidade de vida dos cidadaos. As freguesias de Santa Marinha e
Sao Pedro da Afurada nao fugiram a isso.
Posta isto, so uma polftica que alivie o bolso dos fregueses sera capaz de devolver rendimentos
e relan~ar uma economia saudavel, com capacidade de poder de compra. As economias locais
vivem da capacidade das suas popula~oes poderem consumir os bens que estao a ser
vendidos, principalmente os bens essenciais inerentes sobrevivencia.

a

Congratulamos o executive pela aplica~ao, por exemplo, da diminui~ao do pre~o pago por m2
nos arrumos de aprestos na Afurada, mas o Bloco de Esquerda sempre defendeu o real alfvio
no valor das taxas que os pescadores pagam pelas suas arrecada~oes;
Valorizamos as inten~oes refletidas neste plano a nfvel da prote~ao e interven~ao social, da
educa~ao, e da cultura, mas continua a ser necessaria criar condi~oes para que a habita~ao
social seja uma realidade estavel, onde as pessoas encontrem tambem na Junta urn apoio na
seguran~a da sua habita~ao; e necessaria promover espa~os culturais que consigam oferecer
instrumentos de pensamento crftico, numa oferta que quer ir para alem dos habitantes desta
Uniao de Freguesias e projeta uma ambi~ao de chegar ao resto dos gaienses, e urgente
garantir a promo~ao da saude e preven~ao da doen~a.
Nesse sentido, considerando que ainda ha muito a fazer e poderia ser feito o Bloco de
Esquerda opta pela absten~ao.

6 de Janeiro de 2016

A eleita do Bloco de Esquerda

Filipa Costa

••
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MINUTA DA A T A
SESSAO ORDINARIA DA A SS EMBLEIA DE FREGUESIA

6 JANEIRO 2016 - 2°. REUN IAO
DEPUTADOS PRESENTES: (PS)- Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do Novo, Maria Jose

Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose Moreira de Araujo, Augusto Jose Conceic;ao Soares, Jose Maria
Moreira, Sonia Cristina Roseira e Cunha e Antonio Domingos Ferreira Barbosa; (PSD) Joaquim
Magalhoes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Jose Ferreira da Costa, Anabela de Almeida
Carric;o e Rosa Joana da Silva Neto Aires; (CDS/PP)- Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de
Oliveira; (CDU) - Lufs Gonzaga Araujo de Magalhoes e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (BE)- Filipa
Marlene Mendes da Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira de Matos. ------------------------------PRESIDIU

A REUNIAO: 0

Presidente da Mesa da Assembleia- SALYADOR PEREIRA DOS SANTOS. -----

SECRETARIARAM A REUNIAO: 0 1.0 Secret6rio da Mesa da Assembleia, AUGUSTO JOSE CONCEI<;AO

SOARES e a Deputada MARIA JOSE FONSECA PINTO AL YES, coaptada para secretariar a Mesa, a
convite do Presidente da Assembleia, devido ao pedido de substituic;ao apresentado pela 2°.
Secret6ria JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO.------------ ---------------------------------------DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: - Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; Secret6rio:

Mario Vicente Sousa Silva Reis; Tesoureiro: Agostinho da Silva Viana; Vogais: Jose Raimundo Moreira
Filipe, Jose Manuel Neto Cacheira, Antonio Julio Santos do Silva Coelho e Armando Candido

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

Pereira Lopes. - - - - - -

HORA DE ABERTURA:

21 H15M

HORA DE ENCERRAMENTO:

OOH30M

-ORDEM

DE

TRABALHOS-

1. INTERVENCAO DO PUBLICO
NENHUM DOS CIDADAOS PRESENTES MANIFESTARAM A INTENCAO DE INTERVIR NESTE PONTO DA ORDEM DE
TRABALHOS. -·- - -

2. LEITURA E VOTACAO DE ATAS
FOI APROVADA POR UNANIMIDADE A ATA DA REUNIAO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. ------------------

-------
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3. PERfODO DA ORDEM DO DIA
ANTES DO INICIO DO PERiODO DA ORDEM DO DIA, A DEPUTADA ROSA NOVO (PS) PEDIU AUTORIZA<;AO PARA
COLOCAR

A CONSIDERA<;AO DA

ASSEMBLEIA UM VOTO DE PESAR PELA MORTE DA MAO DO TESOUREIRO DA

JUNTA DE FREGUESIA, AGOSTINHO VIANA; 0 DEPUTADO JOSE COSTA (PSD) PEDIU AUTORIZA<;AO PARA LERUM
REQUERIMENTO DIRIGIDO AO PRESIDENTE DA JUNTA; E 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA (CDU) PEDIU
AUTORIZA<;AO PARA SUBMETER A DISCUSSAO E VOTA<;AO UMA PRO POSTA DE RECOMENDA<;AO, TENDO 0
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA INDEFERIDO OS DOIS ULTIMOS PEDIDOS. - - - -·

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA COLOCOU A VOTACAO 0 SEGUINTE DOCUMENTO: - - --- -- - - --

- VOTO DE PESAR pelo falecimento da Moe do Tesourelro da Junta, Agostinho Viana, apresentado
pelo Grupo Parlamentar do PS.
APROVADO POR UNANIMIDADE

3.1. APRECIA<;AO E VOTA<;AO DO PLANO DE ATIVIDADES, OR<;AMENTO E MAPA DO PESSOAL PARA
2016 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA UNIAO DE FREGUESIAS, QUE INCLUI AS SEGUINTES
PROPOSTAS: AUTORIZA<;AO PARA A DELEGA<;AO DE COMPETENCIAS DO MUNiciPIO NA JUNTA E
AUTORIZA<;AO PARA A JUNTA ESTABELECER FORMAS DE COOPERACAO COM ENTIDADES PUBLICAS E
PRIVADAS.------------------------------------------------··· -·· · ···-··---·-·-----··--·······----·----······--··
NESTE PONTO DO PERiODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, INTERVIERAM OS SEGUINTES DEPUTADOS, AOS QUAIS
0 EXECUTIVO DEU RESPOSTA:

AMiLCAR ARAUJO
JOSE COSTA
EDUARDO MATOS
LUfS GONZAGA
ADELINO ARAUJO
ROSA NOVO
ARTUR OLIVEIRA
JOAQUIM LEITE

---- -- - --

(PSD}
(PSD)
(IND)
(CDU)
(PS)
(PS)
(CDS-PP)
(PSD)

AP6S AS DIVERSAS INTERVENCOES, 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA COLOCOU A VOTACAO 0 PLANO DE

ATIVIDADES, OR<;AMENTO E MAPA DO PESSOAL PARA 2016 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
DA UNIAO DE FREGUESIAS, QUE INCLUI AS SEGUINTES PROPOSTAS: AUTORIZA<;AO PARA A
DELEGACAO DE COMPETENCIAS DO MUNiciPIO NA JUNTA E AUTORIZACAO PARA A JUNTA
ESTABELECER FORMAS DE COOPERACAO COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS, QUE FOI
APROV ADO POR MAIO RIA (VOTOS A FAVOR: PS 8 = 8; VOTOS CONTRA CDU 2, PSD 1 e IND 1
ABSTEN<;OES: PSD 4, CDS/PP 1 e BE 1

=6). -- -- -----------------

-----

= 4;

----- - - --- -

APRESENTARAM DECLARACOES DEVOTO, OS SEGUINTES DEPUTADOS: JOSE C OSTA IPSO). EDUARDO MATOS
liND! e FILIPA COSTA IBEl. - - -- - - ---- - - - - -- - - - - - ----

- - - - - - - - - --------------------
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Nada mais havendo a tratar, quando eram Zero horas e Trinta minutes, o Presidente da Assembleia
declarou encerrada a reuniao, da qual se elaborou a p resente Minuta , que depois de lida foi
APROVADA por MAIORIA (UMA ABSTEN<;::AO DA CDU) , nos termos da legisla<;ao em vigore do

Regimento

da

Assembleia

de

f\v~v..){o C'lo ~i_ etrr~ ? ~ _J~,pt-!5

Freguesia

aprovado

a

13/12/2013.

E

eu,

(AUGUSTO JOSE CONCEI<;::AO SOARES), 1.0 Secret6rio da Mesa

da Assembleia de Freguesia, a redigi. --- -- --- - -------- ------- ---------------- ---- ----------

0 Presid ente do Assembleio de Freguesio

~SxbJ,eJ.~

. SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS

'!9.~.S~2.
~mP.leio_?e Freguesia

0 1°. Secre:~-~~~..

~~
AUGUSTO JOSE CONcEI<;AO SOARES
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