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SESSAO ORDINARIA 

3!!. REUNIA0-31/05/2016 

- Aos trinta e um dias do mes de maio do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e 

dez minutes, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e Sao 

Pedro da Afurada, no salao nobre do edificio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido dos 

Reis, numero 545, em Santa Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por 

Augusto Jose Concei~ao Soares e Joana Raquel Martins Carvalho, respetivamente 1.2 e 2.2 

Secret a rio s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a presen~a dos Deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Rita Isabel 

Azevedo Rola, Maria Rosa Azevedo do Novo, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adeline Jose 

Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Augusto Jose Concei~ao Soares e Margarida 

Maria Gomes Ferreira; (do PSD)- Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Amflcar Moreira de Araujo, 

Anabela de Almeida Carric;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) - Lufs Gonzaga Araujo de Magalhaes e Francisco Jose Marques Crista; (do 

BE)- Filipa Marlene Mendes da Costa; {IND)- Eduardo Jose Moreira Matos.-------------------------

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

Lopes; Tesoureiro : Agostinho da Silva Viana; e os Vogais Jose Manuel Neto Cacheira, Jose 

Raimundo Moreira Filipe, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando Candido Pereira 

Lopes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

DE T A BAL H OS. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou por conceder o uso da palavra ao unico cidadao 

inscrito para intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ------------------------------------------------

- 0 CIDADAO ANT6NIO DOS SANTOS PAIVA questionou o Presidente da Junta sobre o facto de 

o Castelo de Gaia nao integrar o itinerario da visita ao Centro Hist6rico dos alunos do terceiro 

a no do ensino basico das Escolas da Uniao de Freguesias. E recordou que aquele Lugar e um dos 
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mais emblem<Hicos e importantes da hist6ria do concelho de Vila de Nova de Gaia, sugerindo 

por isso que o Castelo venha a integrar aquela visita escolar nos anos futuros. -----------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Antonio dos Santos Paiva, afirmou que o 

Castelo de Gaia nao tern sido inscrito no roteiro dos alunos do terceiro ano ao Centro Hist6rico 

devido a sua localiza~ao e aos inumeros locais de elevado interesse hist6rico que compoem a 

visita, que vai desde o Centro Piscat6rio da Afurada ao Quartel da Serra do Pilar, ja de si 

extremamente preenchida para uma unica manha que inclui ainda urn almo~o . Todavia, disse 

que nao deixara de analisar a sugestao no seio do Executivo e de aborda-la igualmente como os 

diretores dos diversos agrupamentos de escolas, atendendo a sua pertinencia, ate porque o 

Lugar do Castelo de Gaia eo ben;:o do concelho de Vila Nova de Gaia.-----------------------------------

2.LEITURA E VOTA~AO DA ATA DA REUNIAO DE 09.05.2016 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a discussao e vota~ao a Ata da Reuniao da Assembleia 

de Freguesia de nove de maio de dois mile dezasseis, que foi APROVADA POR UNANIMIDADE. --

3.PERIODO DA ORDEM DO DIA 

3.1. APRECIACAO DO INVENTARIO DOS BENS M6VEIS E IM6VEIS DA JUNTA DE FREGUESIA A 

31.12.2015 (MODIFICACQES). 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA dispensou-se de fazer a apresenta~ao do documento em apre~o, que 

se junta a esta Ata como Anexo A - 31.05.2016, por entender que ele e suficientemente 

esclarecedor, colocando-se no entanto a disposi~ao dos membros da Assembleia de Freguesia 

para proceder aos esclarecimentos adicionais que julguem pertinentes. --------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA declarou abertas as inscri~oes para uso da palavra dos 

membros da Assembleia de Freguesia, nao se registando qualquer inscri~ao, pelo se passou de 

imediato ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------

3.2. APRECIACAO DA INFORMAcAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E 

A SITUACAO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS. 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma brevissima apresenta~ao do documento em apre~o, que se 

junta a esta Ata como Anexo 8 - 31.05.2016, destacando o conjunto de atividades que foi 
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possfvel levar a cabo durante o periodo a que se reporta, apesar dos condicionalismos 

financeiros que sao conhecidos, disponibilizando-se naturalmente para prestar todos os 

esclarecimentos julgados pertinentes e responder a todas as duvidas que os membros da 

A sse m bleia de Freguesia entenda m suscita r. --------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, pediu esclarecimento sobre duas i nforma~oes 

relativas a entrega de mais de quatrocentos cabazes de alimentos a famllias carenciadas das 

duas freguesias, que lhe parecem repetidas, sendo que numa delas se faz referenda a um novo 

modelo de distribui~ao que e definida como mais reservada e que nao entende. --------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do IND, come~ou por elogiar o Executivo por algumas das 

atividades levadas a cabo, que definiu como coisas muito boas e que importa saudar. No 

entanto, no que respeita a situa~ao financeira da autarquia, voltou a protestar contra a nao 

existencia de um quadro anexo a lnforma~ao do Presidente que enumere as dividas da Junta a 

data da elabora~ao do documento em aprecia~ao, como vem reclamando ha muito tempo. Na 

sua opiniao, a informa~ao disponibilizada e muito escassa e pouco relevante, nao permitindo 

aos membros da Assembleia avaliar a real s itua~ao financeira da autarquia. A este prop6sito, 

questionou se os honorarios auferidos pelo assessor juridico da Junta sao apenas os seiscentos 

euros mensais, como vern sendo habitualmente referido, ou se ele aufere quaisquer outras 

remunera~oes pelos servi~os prestados a autarquia, pedindo muito especificamente que se 

informe quando ganhou ele com a a~ao movida contra o advogado da antiga Junta de Freguesia 

de Sao Pedro da Afurada. Por outro lado, quis tambem saber se este processo esta totalmente 

encerrado e se foram cumpridas todas as condi~oes acordadas pelas partes.--------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, durante a interven~ao do Deputado Eduardo Matos, solicitou 

que se passasse a centrar todas as interven~oes sobre o assunto em discussao no presente 

ponto da Ordem do Dia, que recordou ser a aprecia~ao da lnforma~ao Escrita do Presidente da 

Junta sobre a atividade trimestral e a situa~ao financeira da Junta e nao quaisquer outros 

ass u n to s. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amflcar Araujo, esclareceu que as duas 

referencias aos mais de quatrocentos cabazes de generos alimenticios entregues as familias 

mais carenciadas nao estao repetidas, sendo que uma delas se refere aos Cabazes distribuidos 

no Natal e a outra aos Cabazes entregues na Pascoa. Relativamente ao novo modelo de 

distribui~ao, fez saber que este foi implementado durante a iniciativa designada de Pascoa 

Solidaria, mas que passara a ser adotado futuramente tambem na quadra do Natal, consistindo 
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ele numa metodologia que permite que os cidadaos abrangidos possam recolher os Cabazes 

tranquilamente nos dois edificios da Junta ao Iongo de dois ou tres dias, durante o horario 

normal de funcionamento dos servi~os, de forma mais reservada do que ate aqui. ------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, apesar de o Presidente da Assembleia ter solicitado que se 

centrassem as interven~oes sobre o ponto da Ordem do Dia em discussao, entendeu responder 

a questao suscitada pelo Deputado Eduardo Matos sobre os honorarios do assessor juridico da 

autarquia, come~ando por afirmar que este aufere de facto seiscentos euros por mes, mas que 

sempre que a Junta entende mandata-to para a representar em processes judiciais ele recebera 

os honorarios correspondentes, de acordo com or~amento aprovado pelo Executive da Junta. 

Afirmou que a a~ao movida ao advogado da antiga Junta de Freguesia da Afurada terminou com 

uma indemniza~ao deste a Uniao de Freguesias no montante de nove mil euros, ao mesmo 

tempo que aceitou tambem prescindir de honorarios em falta no valor de seis mil euros. E 

concluiu dizendo que o atual assessor juridico recebeu cerca de cinco mil euros de honorarios 

pela sua participa~ao como representante da autarquia na resolu~ao deste processo. --------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, invocando o direito de resposta, come~ou por recordar 

que o assessor jurfdico da Junta era ate ha bern pouco tempo estagiario, pelo que nao podia 

representar a autarquia em tribunal na a~ao movida contra o advogado da antiga Junta da 

Afurada. Afirmou que o caso nao chegou a barra do tribunal por se ter chegado a acordo entre 

as partes e disse estranhar que um processo de que resultou uma indemniza~ao de nove mil 

euros para a Junta, esta tenha pago ao seu assessor juridico cinco mile setecentos euros a titulo 

de honorarios. Por ultimo, afirmou ter informa~ao de que este processo nao esta encerrado, ao 

contrario do que foi dito pelo Presidente da Junta, uma vez que faltara ainda cumprir urn acordo 

verbal feito com o advogado da antiga Junta da Afurada, solicitando por isso um esclarecimento 

cabal sobre este ass unto a Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que este se 

esqueceu de dizer que o processo a que se refere resultou de uma dfvida contrafda e nao paga 

pela antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada, da qual foi presidente. Acrescentou que 

esta a ficar farto das insinua~oes de alguem que deixou, numa Junta, uma dfvida inadmissivel, 

um autentico monstro, que envergonha a freguesia. Relativamente ao assessor juridico da Uniao 

de Freguesias, garantiu que este lhe merece toda a confian~a, nao s6 porque conhece muito 

bern o seu trabalho, mas tambem porque tern defendido a autarquia de uma forma muito 

honrosa por diversas vezes. Defendeu depois que o processo trazido a debate e totalmente 
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transparente e que todos os documentos a ele inerentes poderao ser facultados a quem o 

entender, bastando para o efeito que seja objeto de Requerimento por escrito. A concluir, disse 

que o advogado da antiga Junta da Afurada exigiu o pagamento de uma fatura nao identificada, 

no montante de mil e tal euros, mas que nao sabe se ele a ira receber. ---------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, durante a resposta ao Deputado Eduardo Matos, sentiu-se 

incomodado por o Deputado Artur Oliveira ter atendido o telem6vel em voz alta, por breves 

instantes, lamentando o facto, que classificou de falta de respeito, questionando de seguida se 

agora e tudo perm itido na Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA afirmou que nao, que nao e tudo permitido na Assembleia, e 

pediu desculpa ao Presidente da Junta por aquele pequeno incidente.----------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, congratulou-se com o trabalho realizado pelo Executive da 

Junta de Freguesia, cumprindo deste modo os compromissos assumidos com as popula~oes de 

Santa Marinha e de Sao Pedro da Afurada, pese embora todos os constrangimentos financeiros 

que sao conhecidos. E recordou as dlvidas herdadas da antiga Junta da Afurada, que o Executive 

tem saldado aos poucos, limpando assim o bom nome daquela freguesia . Por ultimo, afirmou 

que, se nao fossem aquelas dividas, o Executive teria condi~oes para apoiar ainda mais as 

popula~oes e as institui~oes desta Uniao de Freguesias. -----------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu explica~oes ao Presidente da Junta sobre a 

forma como reagiu ao facto de ter atendido o telem6vel durante alguns segundos, no decurso 

dos trabalhos da Assembleia, recordando que ele ja tinha feito o mesmo por diversas vezes em 

anos transatos, enquanto membro da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha. ------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, afirmou que o processo da a~ao movida ao 

advogado da antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada parece estar muito mal 

explicado, sendo no mlnimo inadmisslvel que um caso que resultou numa indemniza~ao de nove 

mil euros a Junta de Freguesia tenha custado a esta mais de cinquenta por cento daquele valor 

s6 em honorarios ao seu assessor juridico. E concluiu, afirmando que sao necessarias mais 

explica~oes sobre este caso face as duvidas que se levantam.----------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, fez um ponto de ordem a Mesa da Assembleia de 

Freguesia, recordando que o processo da a~ao movida ao advogado da antiga Junta de Freguesia 

de Sao Pedro da Afurada, que tem estado presente em quase todas as interven~oes feitas nesta 

reu n iao, nao con sta d a 0 rde m de Tra ba I hos. -------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA acolheu a observa~ao do Deputado Amllcar Araujo, pedindo 

I pag.- s- I 

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

QUADRitNIO 2013 I 2017 



assembleia de fr~ues1a 

santamarinha 
sa oped roafurada 

novamente que os intervenientes nesta reuniao se cinjam ao assunto que consta do ponto 3.2. 

da Ordem de Trabalhos, dispensando-se de fazer alusao a quaisquer outros temas. -----------------

-0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, disse que o assunto por si abordado tem grande rela~ao 

com a situa~ao financeira da Junta de Freguesia, informou que ira apresentar um Requerimento 

sobre o caso, ao mesmo tempo que reiterou a sua inten~;ao de denunciar a todo o momenta 

situa~oes que lhe suscitem grande perplexidade como esta. -----------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, lamentou que se tivesse perdido imenso tempo com a 

discussao de um assunto que nao esta na Ordem do Dia e elogiou o Presidente da Assembleia 

pela paciencia demonstrada. Por ultimo, desafiou o Deputado Eduardo Matos a dar 

conhecimento a todo o plenario do seu Requerimento e da consequente resposta do Executivo 

sobre o caso, para que todos os membros da Assembleia "saibam tambem a verdade e a razao 

do s fa ct o s" . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, concordou com o nao cabimento da discussao das 

conclusoes da a~ao movida ao advogado da antiga Junta da Afurada nesta reuniao e afirmou 

que o seu Grupo Parlamentar nao deixara de abordar o assunto na proxima reuniao da 

Assembleia, no Perlodo de Antes da Ordem do Dia, por o considerar muito relevante. -------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Rosa Novo, registou com muito agrado as 

suas palavras de elogio a atividade do Executivo da Junta, que tem merecido tambem grande 

aceita~ao por parte das popula~;oes das duas freguesias. E concordou que se nao fossem as 

dlvidas herdadas da antiga Junta da Afurada, que provocam grandes e naturais entraves ao 

trabalho da Junta, os seus recursos financeiros seriam outros e permitiriam desenvolver ainda 

melhor e com mais seguran~a a sua missao de servi~o publico.--------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou por afirmar que 

nao se recorda de alguma vez ter atendido o telefone em plena reuniao, enquanto deputado na 

antiga Assembleia de Freguesia de Santa Marinha. Disse que e muito perturbador para quem 

esta a usar da palavra, como foi o caso, alguem atender o telefone com um tom de voz alto e 

forte. E pediu desculpa por se ter excedido na forma como fez a chamada de aten~;ao . ------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que os 

procedimentos relativos a a~ao movida ao advogado da antiga Junta de Freguesia da Afurada, 

foram discutidos e decididos pelo Executivo, do qual ainda fazia parte, como Vogal, o atual 

d ep uta do Lu Is Gonzaga. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, afirmou que o seu ponto 
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de ordem a Mesa da Assembleia foi muito corajoso e justo, fazendo depois uma observac;:ao 

crftica negativa a conduc;:ao dos trabalhos pelo Presidente da Assembleia.------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA optou por desvalorizar a observac;:ao crftica negativa feita pelo 

Presidente da Junta sobre a conduc;:ao dos trabalhos da reuniao, e procurou saber se havia mais 

algum membro da Assembleia que quisesse intervir. ----------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e duas horas e doze minutos, nao existindo 

mais nenhuma inscric;:ao para uso da palavra e nao havendo mais nada mais a tratar, deu por 

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

como Anexo C- 31.05.2016, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que depois de lida 

foi t.\('lO\J..&'S)A por ~~A (u<MA J..6S7~) em reuniao realizada a 

__ <9_S_. _o_f._ . .2.() __ ~_!0 ____ , e devida mente a rq u ivada. --------------------------------------------

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

~~~h 
( 

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) 

0 PRIMEIRO SECRETA RIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 0 SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

(AUGUSTO JOSE (ONCEic,:AO SOARES) (JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO) 
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