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ATA N.2 34
SESSAO ORDINARIA
l ! . REUNIA0-22/06/2016

- Aos vinte e dois dias do mes de junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas
e dez minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e
Sao Pedro da Afurada, no salao nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, na Rua Candido
dos Reis, numero 545, em Santa Marinha, presidida por Salvador Pereira dos Santos,
coadjuvado por Augusto Jose Conceic;:ao Soares e Joana Raquel

Martins Carvalho,

respetiva mente 1. Q e 2. Q Secreta rios. ---------------------------------------------------------------------------- Registou-se a

presen~a

dos Deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Rita Isabel

Azevedo Rola, Maria Rosa Azevedo do Novo, Adelino Jose Moreira de Araujo, Joana Raquel
Martins Carvalho, Augusto Jose Conceic;:ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose
Maria Moreira; (do PSD) - Joaquim Magalhaes Leite, Alberto Am llcar 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 Assunc;:ao dos
Santos Carvalho; (da CDU)- Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa;
(do BE)- Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos. ------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Maria Jose Fonseca Pinto Alves, do PS, apresentou
ped ido de substituic;:ao, dando assim Iugar ao Deputado Jose Maria Moreira, do PS. Luis
Gonzaga Araujo de Magalhaes, Ana Isabel Rodrigues de Oliveira Sousa, Maria Amelia Ferreira
Azevedo e Lucia da Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de substituic;:ao,
dando assim Iugar ao Deputado 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 Silva Coelho e Armando Candido Pereira
Lopes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes, dando de segu ida inlcio

a

ORDEM DE TABALH OS. --------------------------------------------------------------------------------------------
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l.INTERVEN<;AO DO PUBLICO
- Nenhum dos cidadaos presentes manifestou inten~ao de usar da palavra, pelo que o
Presidente da Assembleia passou de imediato ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. -------

2.LEITURA E VOTA<;AO DA ATA DA REUNIAO DE 31.05 . 2016

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou

a discussao

a Ata da reuniao da Assembleia de

Freguesia de trinta e um de maio de dois mil e dezasseis, tendo sido suscitadas algumas
duvidas sobre a precisao de uma interven~ao do Presidente da Junta, pelo que o documento
foi retirado para que sejam clarificadas todas as duvidas atraves da audi~ao da grava~ao audio
d a re u nia0 .

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

3.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
3.1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu
Freguesia, que se junta

a

leitura do Expediente da Assembleia de

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

Anexo A - 22.06.2016

Correspondencia Recebida

Anexo B - 22.06.2016

Correspondencia Expedida

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n2 1 do art2. 242 do Regimento
-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por propor ao plena rio que se fizesse um minuto
de silencio em homenagem

a memoria da Deputada Jo Cox, do Partido Trabalhista Britanico,

recentemente assassinada por motivos politicos. E de seguida, colocou as seguintes perguntas
ao Executivo: "Como decorreu o final do ano letivo?"; "0 que esta a ser feito para as festas das
duas freguesias?"; e "Como decorrem as obras em curso no cemiterio ?" . -----------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, apresentou, sob a forma de Requerimento,
varias perguntas ao Executivo a prop6sito da sua eventual ausculta~ao pela Camara Municipal
sabre o processo de negocia~ao dos novos contratos para presta~ao de servi~o de transporte
publico.

De

seguida

apresentou

a

considera~ao

da

Assembleia

uma

proposta

de
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Recomenda~ao

sobre

Educa~ao

Pre-Escolar, que se junta a esta Ata como Anexo C -

22.06.2016. E, por fim, fez a leitura de uma Declara~ao Politica sobre anunciada instala~ao de
um Espa~o do Cidadao na Afurada e a continuidade do funcionamento do Polo de Leitura da
Biblioteca Municipal da Afurada no edificio da Junta naquela freguesia, que se junta a esta Ata
como Anexo D - 22.06.2016.---------------------------------------------------------------------------------------A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou

a considera~ao do plenario uma Mo~ao com

o titulo " Nao a Violencia Homof6bica" e uma Mo~ao com o titulo "Contra o abuso, pela
Educa~ao",

que se juntam a esta Ata como Anexo E - 22.06.2016 e Anexo F - 22.06.2016,

res pet iva mente --------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, numa

interven~ao

escrita, que se junta a esta Ata

como Anexo G - 22.06.2016, fez algumas considera~oes sobre assuntos e ocorrencias
registados na ultima reuniao da Assembleia e colocou diversas questoes ao Executive.-----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta

a Deputada Rosa Novo, come~ou por informar que o

final do ano letivo decorreu dentro de normalidade e salientou as fortes rela~oes que a Junta
mantem com todas as esco las das duas freguesias, orgulhando-se do trabalho desenvolvido
em cada um dos estabelecimentos de ensino. Destacou, a este prop6sito, a iniciativa
denominada Jardim das Flores implementada na Escola das Devesas e a

inaugura~ao

de uma

nova Biblioteca Escolar na Escola da Quinta das Chas, pelo que estas representam de incentive
a leitura e de apoio ludico e didatico a aprendizagem da matematica. No que respeita as festas
das duas freguesias, recordou o arranque no dia de amanha das Festas de Sao Pedro da
Afurada, que considerou a "festa rainha" do concelho, e chamou a aten~ao para as Festas de
Santa Marinha, que decorrem de catorze a dezoito de julho, enaltecendo o empenhamento
das respetivas Comissoes de Festas e da Camara Municipal nestes dois eventos. Por ultimo,
deu conta de que o investimento feito no cemiterio ira prosseguir, apesar das contingencias
financeiras conhecidas, e informou que recentemente foram construidos mais de cento e
cinquenta novos ossarios "naq uele

espa~o

sagrado". ------------------------------------------------------come~ou

por afirmar

negocia~ao

dos novos

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa,
que a Junta de Freguesia nao e interlocutora direta no processo de
contratos de

presta~ao

de

servi~o

de transporte publico, sendo esse papel desempenhado a

nivel concelhio pela Camara, comprometendo-se, porem, a responder forma lmente ao
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Requerimento apresentado com a maior brevidade possfvel. Considerou tambem pertinente a
Proposta de

Recomenda~ao

sabre o ensino Pre-Escolar, adiantando que a Junta tem apostado

num apoio efetivo aquele grau de ensino na area geografica da Uniao de Freguesias. Sabre a
Declara~ao

Polftica, recordou a resposta do Presidente da Camara, em sede de Assembleia

Municipal, sabre a questao da continuidade do Polo da Afurada da Biblioteca Municipa l no
ediffcio da Junta, e reiterou o compromisso do Executivo da Junta em acautelar o
funcionamento daquele importante servi~o nos moldes atuais. Adiantou ainda que a
instala~ao

do

Espa~o

do Cidadao na Afurada esta numa fase de aprofundamento com a

Camara e valorizou o trabalho que tem sido desenvolvido pelos responsaveis do Centro
Interpretative do Patrimonio da Afurada, onde recentemente apresentou um ante projeto de
um futuro Monumento aos Ex-Combatentes da Freguesia de Sao Pedro da Afurada. -------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Filipa Costa, expressou o seu maior

respeito pelas duas mo~oes apresentadas, tanto a que se insurge contra a barbarie ocorrida
em Orlando, nos Estados Unidos da America, como a que vem em defesa da Escola Publica . ---- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, disse que nao dara

nenhuma resposta a quaisquer questoes por si apresentadas enquanto nao tratar com a
dignidade devida a figura institucional do Presidente da Junta de Freguesia. ------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou por felicitar o Executivo pela prontidao

com que agiu quando foi informado, por si proprio, de uma ocorrencia registada no futuro
Mercado da Afurada, que foi tornado de assalto pela calada da noite, tendo sido roubadas
grades de escoamento de aguas. lnformou o plenario que contactou o Presidente da Junta e
que este delegou no Vagal Jose Manuel Cacheira a resolu~ao provisoria do problema da
ausencia das grades, substituindo-as por algumas tabuas, evitando assim situa~oes que
pusessem em risco a integridade f fsica das muitas crian~as que brincam par ali e dos mais
idosos que por Ia tambem circulam. Deu conhecimento depois de um Requerimento, onde se
chama a atem;:ao para o desrespe ito da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos na
Proposta de

Altera~ao

ao Regulamento e Tabela Geral de Taxas e

apresentou a considera~ao da Assembleia uma proposta de
processo concursal com vista a

contrata~ao

Pre~os.

Recomenda~ao

E, por ultimo,

da abertura de um

de fun cionarios, no estrito respeito pelo

cumprimento das disposi~oes legais aplicaveis, que se junta a esta Ata como Anexo H -
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2 2. 06.2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A DEPUTADA ANABELA CARRI«;O, do PSD, comec;ou por dar conhecimento de urn
Requerimento, onde solicita autorizac;ao para a consulta de documentos, processos e
informac;oes sobre o tratamento do contencioso dos processos juridicos em curso e decorridos
nos ultimos 3 anos e a assessoria jurfdica prestada, passando de seguida a fazer uma
intervenc;ao sobre o estatuto profissional do advogado que presta consultoria jurfdica

a Junta e

os honorarios auferidos, que se transcreve em certidao junta a esta Ata (Anexo I - 22.06.2016).

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, afirmou que teve conhecimento de que o Municipio
havia celebrado protocolos com as Unioes e Juntas de Freguesia do conce lho, visando o apoio
aos eventos de Verao de cada uma, perguntando por que razao a Uniao de Freguesias de Santa
Marinha e Sao Pedro da Afurada ficou de fora . Lamentou depois que o representante da nossa
Uniao de Freguesias no Desfile das Marchas de Sao Joao, no Cais de Gaia, quando lhe fez urn
comentario, enquanto padrinho da Marcha de Santa Marinha, sobre uma questao relativa ao
evento, lhe tenha respondido que "se

e para fa zer polftica, esteja a vontade".

E, a terminar,

afirmou que, na sequencia disto, a partir daf a Junta deixou de estar representada na Marcha.-- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, agradeceu os elogios

feitos

a Junta pela sua intervenc;ao pronta na cobertura dos buracos onde existiam as grades

de escoamento de agua que foram roubadas do Mercado da Afurada, de forma a evitar
acidentes. Disse depois que nao percebe quais sao os valores constantes da Proposta de
Regulamento e Tabela Geral de Taxas e Prec;os que nao respeitam a Lei de Acesso aos
Documentos Administrativos, mas que o Executivo ira ler atentamente aquele diploma e que
expurgara da Proposta qualquer irregularidade legal que eventualmente seja identificada. ------

a Deputada Anabela Carri~o, afirmou que a Junta
necessario a consulta da documentac;ao solicitada sob

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta
disponibilizara o acompanhamento

forma de Requerimento, de acordo com as normas estabelecidas. Garantiu, no entanto, que a
Junta de Freguesia nao

e uma Junta fora da Lei, nem esta acima da Lei, mas que este assunto

do Consultor Jurfdico ja o comec;a a incomodar por estar a ser utilizado como arma de
arremesso politico. Garantiu que o Dr. Arlindo Vinagre

ee

manter-se-a como Consultor

Jurfdico desta Junta porque cumpre com todas as normas que a Lei obriga, nomeadamente o
vinculo

a Ordem dos Advogados. Afirmou

de seguida que a Junta cumpre com rigor e com
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cuidado todos os tramites legais e que tem a certeza que o tem feito de uma forma correta . E
terminou dizendo que a Junta mantem todas as posi~oes que ate entao foram deliberadas.----- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, afirmou que este esta
equivocado quando diz que a Camara Municipal excluiu a Junta na celebra~ao de protocolos
de apoio para as festas de Verao de todas as freguesias. E afirmou que e nesse ambito que as
Festas de Sao Pedro da Afurada sao apoiadas no valor de quinze mil euros. lnformou depois
que a Camara Municipal ira tambem apoiar as Festas da Padroeira da freguesia de Santa
Marinha. E, a terminar, desvalorizou o pequeno incidente ocorrido durante o desfile das
marchas de Sao Joao, preferindo sublinhar o orgulho que sentiu com a excelente presta~ao da
Marcha de Santa Marinha, organizada Tuna Musical de Santa Marinha.-------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, come~ou por perguntar ao Presidente da Junta se
foi ouvido pela Camara Municipal sobre as altera~oes de transite que estao projetadas para a
marginal do Centro Hist6rico, a partir do dia 1 de julho, equal foi a sua opiniao. Relatou depois
um acontecimento a que assisti u, no apeadeiro General Torres, que o deixou muito
incomodado, ao ver uma jovem em cadeira de rodas que teve de ser transportada por dois
cavalheiros a for~a de bra~os, escadas a acima, para sair da gare. E recordou que o seu Grupo
Parlamentar tem vindo a reclamar ha muito que a Junta pressione a CP no sentido de que esta
situa~ao

seja resolvida. Por ultimo, afirmou que a questao do novo Mercado da Afurada ja se

arrasta ha cerca de dez anos e recordou que a Camara Municipa l prometeu que aquele
equipamento seria inaugurado este Verao. E, como o Verao

co me ~o u

no dia ontem, disse que

ja nao acredita que isso aconte~a este ano. Desafiou, por isso, o Presidente da Junta a
pressionar a Camara para que o Mercado seja inaugurado pelo menos no proximo Verao, por
esta ser tambem uma das promessas do Executive para Junta para o seu mandate. --------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND,

come~ou

por fazer um reparo a om issao de um dos

mementos mais altos das Festas de Sao Pedro da Afurada numa brochura da Camara
Municipal sobre aquelas festas: a procissao! De seguida, sublinhou que as suas interven~oes na
Assembleia sao sempre de ordem polftica e nunca de carater pessoal. E frisou que nao admite
que se confundam as suas interven~oes com ataques pessoais, porque o que faz e polftica,
competindo-lhe denunciar o que acha que deve denunciar, elogiar o que acha que deve elogiar
e criticar o que acha que deve criticar. Felicitou depois a Deputada Anabela Carri~o pela sua
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intervenr;:ao, onde, segundo ele, foram ditas coisas muito concretas, muito precisas, e sabre as
quais todos deviam refletir. E concluiu dizendo que, se for alva da queixa-crime que o
Presidente da Junta amear;:ou intentar contra si, utilizara o tear daquela intervenr;:ao como sua
defesa. Disse depois que vai continuar como tern feito ate ao momenta, denunciando o que
tiver denunciar, porque o Executivo esta aqui para prestar contas e os membros da Assembleia
para fiscalizar os atos do Executivo. A terminar, trouxe

a colar;:ao a dfvida a empresa Jaime

Teixeira que continua por resolver e deixou uma pergunta sabre outro assunto : " no Processo
das Matas de Agua, qual foi o valor dos honorarios pagos ao Consultor Jurfdico da Junta?"------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, confirmou que a Junta
nao foi de facto ouvida sabre a intenr;:ao da Camara de condicionar o transito na marginal, nos
fins-de-semana de julho a setembro. Mas recordou que se trata de uma medida de carater
experimental, cujo impacto sera aferido durante a sua implementar;:ao. Relativamente

a

beneficiar;:ao do apeadeiro General Torres, depois de recordar que o partido que o Deputado
Artur Oliveira representa esteve no poder, na Camara e na Junta, durante doze anos sem que
ali tenham sido feitas quaisquer obras de beneficiar;:ao, informou que a Junta de Freguesia ja
solicitou

a Camara que interceda junto da CP para que sejam feitas as necessarias obras de

remodelar;:ao daquele apeadeiro. A terminar, disse acreditar que o Mercado da Afurada sera
inaugurado ate ao final ano, ultrapassados que estao alguns processos burocraticos. ------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, comer;:ou por
concordar que urn dos pontos altos das Festas da Afurada e a sua majestosa procissao, mas
nao valorizou muito a sua omissao na brochura produzida pela Camara Municipal, nao
deixando, porem, de se comprometer em chamar a atenr;:ao para aquele lapso a quem de
direito. E confirmou depois que apresentou urn requerimento

a

Mesa da Assembleia,

solicitando a emissao de uma Certidao com a transcrir;:ao das intervenr;:oes do Deputado
Eduardo Matos na reuniao da Assembleia de Freguesia ocorrida no dia trinta e urn de maio,
tendo em vista a apresentar;:ao de uma queixa-crime contra aquele membra da Assembleia por
se sentir caluniado, difamado e ofendido na sua honra e considerar;:ao. E, a terminar, sabre as
referencias feitas
com vista

a dfvida a empresa Jaime Teixeira, informou que ja realizaram duas reunioes

a celebrar;:ao de um acordo de pagamento, que foram infrutfferas, e recordou que

aquelas dfvidas sao da antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada, a que se juntam
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outras que se cifram na globalidade em trezentos e cinquenta mil euros. ----------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS come~ou por afirmar que aguarda com toda a tranquilidade
a queixa-crime atras mencionada e que s6 espera que o Presidente da Junta entenda em
consciencia aquila que ira fazer. Por fim , fez saber que apresentara um Requerimento onde
solicitara ao Presidente da Junta uma resposta que ficou por dar, que se traduz na obten~ao da
nota de honorarios que o Consultor Juridico da Junta faturou no ambito do " Processo de
Motas de Agua/Sucata" da entao Junta de Sao Pedro da Afurada, solicitando ainda que lhe seja
facultada a c6pia da

delibera~ao

da reuniao Executive sobre esse pagamento. ----------------------

4 . PERIODO DA ORDEM DO DIA
4.1. APRECIACAO E VOTACAO DE PROPOSTA DE ALTERACAO AO REGULAMENTO DO
CEMITERIO

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, apresentou, sob a forma de Requerimento, uma
chamada de aten~ao sobre vicios e ilegalidades de que enferma a Proposta de Altera~ao ao
Regulamento do Cemiterio, sugerindo que sejam expurgadas essas alegadas irregularidades
legais e formais constantes em quatro artigos do documento em
- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, numa
como Anexo J - 22.06.2016, fez diversas

interven~ao

considera~oes

aprecia~ao.

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

escrita, que se junta a esta Ata

criticas sabre o documento em

discussao, apelando para uma reflexao responsavel de todos os membros da Assembleia, nao
aprovando as altera~oes que estao a ser propostas pelo Executivo. ------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por afirmar que esta Proposta de Altera~ao ao
Regulamento do Cemiterio contem um ardil, porque, ao nao definir quantas campas sao
passiveis de concessao, significa que se podem concessionar todas. E refor~ou que nao
concorda com a concessao de se pulturas remidas. Sublinhou depois que, a ser aprovada, a
Proposta em aprecia~ao pode colocar em causa a sustentabilidade do Cemiterio . Fez depois
questao de recordar que aquele "campo sagrado" nao e uma horta comunitaria, que se possa
dividir em talhoes, a fim de estes serem concessionados s6 para fazer "dinheiro facil" .
Recordou, de seguida, duas condi~oes para se ser um autarca responsavel: "ter em caixa
dinheiro para pagar pelo menos um mes de salario aos funcionarios e ter lugares disponiveis
no Cemiterio para o caso de suceder uma tragedia". Por ultimo, lavrou o seu protesto por o
documento em

aprecia~ao

nao ter sido acompanhado de uma Certidao com a

delibera~ao

da
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reuniao do Executive sobre o mesmo e a posi~ao de voto de todos os seus membros. ------------ A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por recordar algumas decisoes tomadas pelo
anterior executive da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha, que passou a elencar:
"construiram-se campas onde os corpos estao inundados de agua por falta de drenagem dos
terrenos e retalhou-se o Cemiterio para fazer novos jazigos a fim de serem concessionados,
sem cuidado de deixar um espa~o minima de passagem confortavel aos utentes". De seguida
considerou positivas as altera~oes propostas ao Regulamento do Cemiterio, destacando a nao
permissao de mais do que uma viatura dentro do cemiterio, a existencia de cendrarios e a
possibilidade da traslada~ao de cinzas de cadaveres cremados noutros cemiterios, o
enquadramento juridico-administratiVO que deixa finalmente claro que

OS

terrenos nao sao

suscetiveis de integra~ao no dominio privado atraves da institui~ao do usucapiao e a
possibilidade da concessao de terrenos em hasta publica. E, por ultimo, afirmou que gostaria
de ouvir o responsavel pelo pelouro do Cemiterio sobre o documento em aprecia~ao. ------------ 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, do PSD, admitiu que o Cemiterio e materia de que pouco
entende, porque durante a sua experiencia autarquica nunca teve qualquer rela~ao direta com
a gestao do Cemiterio, que foi sempre gerido pela antiga Junta de Santa Marinha. Afirmou, no
entanto, ter bom senso e seriedade, bem como respeito, lealdade e reconhecimento pelo
trabalho que tem sido desenvolvido pelo membra do Executive responsavel pelo pelouro do
Cemiterio, pelo que a sua decisao de voto dependera do que aquele vier a dizer nesta reuniao
sabre o assunto em aprecia~ao. Depois de reiterar que tera de ouvir aquele membra do
Executive para que possa decidir em consciencia, disse que lhe parece nao existir no
documento em

aprecia~ao

nada que onere os cidadaos, antes pelo contrario, uma vez que

acautela, ao que parece, e por exemplo, a

isen~ao

de taxa nos casos dos corpos que nao

estejam totalmente consumidos ap6s uma terceira tentativa de
que as

altera~oes

exuma~ao.

Sabendo, porem,

propostas ao Regulamento do Cemiterio podem proporcionar um aumento

apreciavel de receitas, perguntou qual o fim a que se destinam aquelas verbas. E, a terminar,
pediu que se desse aten~ao as considera~oes de ordem legal apresentadas pela CDU. ------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, afirmou que o
documento em discussao passou por diversos crivos antes de o Executive o apresentar a
aprecia~ao

da Assembleia, mas que nao deixara de ter em conta as observa~oes feitas pela
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CDU . Notou, porem, que as

altera~oes

agora propostas ao Regulamento do Cemiterio mantem

praticamente o mesmo clausulado aprovado ha pouco mais de dois anos. Entre as
introduzidas sublinhou a

clarifica~ao

dominio publico e urn maior ajuste

altera~oes

da inobservancia da figura de usucapiao nos terrenos de

a realidade, acautelando com maior rigor os interesses da

Junta e dos cidadaos. Por ultimo, pediu permissao para que o Tesoureiro Agostinho Viana,
responsavel pelo pelouro do Cemiterio, eo Vogal Raimundo Filipe usassem da palavra . ---------- 0 TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA

come~ou

por prestar alguns esclarecimentos sobre as

duvidas entretanto suscitadas. lnformou depois o Deputado Joaquim Leite que entrou em
contacto com o Deputado Jose Costa, do PSD, assim como fez com urn deputado de cada uma
das for~as politicas representadas na Assembleia, bern como com o Deputado Eduardo Matos,
com o prop6sito unico de colher contributes para melhorar o documento agora em
aprecia~ao,
altera~oes

e nao para "comprar" ninguem. Referiu-se depois a algumas das pequenas

propostas ao Regulamento do Cemiterio em vigor, como e o caso da utiliza~ao de

Cendrarios para acolhimento de cinzas e a clarifica~ao da aplica~ao da figura de usucapiao. E
deu conta de que ja lhe foram apresentados quatro casos de pedidos de usucapiao, que
conseguiu travar. Recordou, a prop6sito, que num dos executives da antiga Junta de Santa
Marinha, presidido pelo atual Deputado Joaqu im Leite, foi atribuido urn Jazigo-Capela ao
abrigo daquela figura. E esclareceu que foi por isso que pediram urn parecer
Associa~ao

Nacional de Freguesias, que apontou para a necessaria

enquadramento juridico-administrativo de uma

sec~ao

clarifica~ao

a ANAFRE-

do assunto num

do clausulado do Regulamento do

Cemiterio. A prop6sito de urn aumento das receitas do Cemiterio, que se perspetiva resulte da
concessao de sepulturas, "a que o Deputado Jose Costa chamou dinheiro facil", afirmou que o
que se pretende com isso, ao mesmo tempo que se satisfaz as pretensoes de inumeros
cidadaos, e refor~ar o investimento no melhoramento do cem iterio. E recordou que, apesar de
ja se ter feito urn grande numero de melhoramentos, ainda ha muito a fazer no cemiterio. E a
prop6sito da reserva de sepulturas para ocorrer a uma eventual tragedia, disse que o
Cemiterio nao tern falta de espa~o e que em situa~oes limite, de grandes propor~oes, a Lei
preve que todos os terrenos concessionados sejam automaticamente expropriados. -------------- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE reiterou as
motives que levaram

afirma~oes

do Tesoureiro Agostinho Viana sobre os

a proposta de altera~oes ao Regulamento do Cemiterio, vincando o caso
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das varias tentativas de utiliza~ao da aplica~ao da figura do usucapiao em terrenos de dominio
publico, como eo caso das sepulturas, par parte de alguns concessionarios para transmissao a
outrem, situa~ao que importa acautelar atraves da men~ao a sua impossibilidade no
clausulado daquele Regulamento. E o parecer da ANAFRE vai nesse sentido, uma vez que
existem ac6rdaos judiciais contradit6rios sabre a aplica~ao daquela figura no caso de terrenos
de domfnio publico . E terminou pedindo a aprova~ao da proposta do Executivo.-------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, esclareceu que as questoes levantadas no
Requerimento par si apresentado pretendem apenas acautelar Direitos, Liberdades e
Garantias constitucionais. E sublinhou que nao e inten~ao do seu Grupo Parlamentar colocar
em causa as op~oes e criterios de gestao do Cemiterio, uma vez que essa e uma competencia
do Executivo. E quanta a questao de aprovar, ou nao, a proposta do Executivo, afirmou que a
CDU nao precisa de fazer prova da sua flexibilidade e disponibilidade em prol da governa~ao,
uma vez que ela e conhecida de todos, mas que tudo tern limites. ------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou par considerar que de nada vale o parecer da
ANAFRE sabre a questao da aplica~ao da figura de usucapiao, porque nao ha nenhum
regulamento que se possa sobrepor a Lei Geral. De seguida, afirmou que nao esta contra ao
documento em discussao, mas sim contra a concessao de campas, pelo que se o Executivo
retirar a referenda a campas podera votar a favor do documento. Disse depois que retira a
expressao "dinheiro facil", que utilizou, acabando no entanto par exclamar: "Fa~am dinheiro
extra, mas sem delapidar patrim6nio da Junta". E, a finalizar, recordou que o Cemiterio foi
alargado com mais seiscentos lugares ha nao muito tempo e que continua acanhado,
sustentando que algumas das parcelas do terreno ja nao consomem sequer os corpos. ----------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, colocou urn ponto de ordem a mesa, chamando a
aten~ao

para o adiantado da hora, pedindo que a sessao fosse interrompida par essa razao. ---

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que
marcara uma segunda reuniao desta sessao ordinaria para depois das festas dos Santos
Populares, nao sem antes concluir o ponto do Periodo da Ordem do Dia em discussao e colocar
em vota~ao as propostas apresentadas durante o Periodo da Ordem do Dia. ------------------------ 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para reiterar a importancia que atribui
as observa~oes feitas pela CDU. E pediu que o Presidente da Junta desse garantias de que o
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documento em aprecia~ao nao contem quaisquer ilegalidades. Afirmou depois que, para si, e
tambem muito importante saber que as receitas extraordinarias que se perspetivam vao ser
exclusivamente investidas em melhoramentos do cemiterio. Quis saber se a ideia e
concessionar as quarenta sepulturas que se encontram de reserva ou apenas uma
percentagem delas, por exemplo na ordem dos cinquenta por cento. E perguntou em quanto
se estima que sera a receita a obter nessas concessoes. Por ultimo, a prop6sito da travagem de
quatro processes de pedido de aplica~ao da figura de usucapiao em terrenos do cemiterio, fez
saber que ira apresentar um Requerimento solicitando os pareceres jurldicos que o atual
jurista da Junta deu aos pedidos de usucapiao a que aludiu o Tesoureiro Agostinho Viana. ------ 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, pediu a palavra para alertar os membros da
Assembleia para os perigos da aprova~ao da Proposta de Altera~ao em aprecia~ao, que pode
resultar num problema identico ao que encontrou quando foi eleito Presidente da antiga Junta
de Freguesia de Santa Marinha, no anode dois mile um, em que "nao havia entao uma campa
para se fazer um enterramento no cemiterio". E sugeriu que o Executive, em vez de
concessionar campas, recupere a taxa de

utiliza ~ao

de agua que eliminou recentemente. -------

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, a prop6sito de sepulturas alagadas que nao consomem os
corpos, disse temer que, sempre que elas sao abertas para tentativa da remo~ao das ossadas
dos cadaveres, haja perigo para o ambiente e esteja em causa a saude publica, pelo que
propos que o Executive pe~a um parecer sobre o assunto ao Delegado de Saude Publica.-------- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, no sentido de poder decidir o seu sentido de voto
sobre o documento em aprecia~ao, perguntou se quando se fala em campas no seu Artigo
vigesimo sexto e na tentativa do Executive ficar autorizado para concessionar as quarenta
sepulturas emparedadas. Porque se e disso que se trata, afirmou que basta que retirem a
palavra campas daquele artigo eo seu voto sera favoravel. A terminar, chamou a aten~ao para
a existencia de dois artigos do documento com

numera~ao

repetida. ----------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que o
Executive acredita que o documento em aprecia~ao encerra todos os pressupostos legais, mas
que tomara em boa conta as chamadas de aten~ao do Grupo Parlamentar da CDU. Reafirmou,
porem, que o documento nao teria sido submetido a aprecia~ao e vota~ao da Assembleia se o
Executive tivesse quaisquer duvidas sobre a sua totallegalidade. ----------------------------------------
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- 0 TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA afirmou que nao pode quantificar que receita vai ser
realizada com a concessao de sepulturas, uma vez que nao sabe quantas vao de facto ser
concessionadas, porque a tendencia no futuro proximo e para um cada vez maior recurso
crema~ao.

a

Porem, reiterou que neste momento existe uma grande procura de sepulturas para

concessao e que anseia poder dar resposta a essa pretensao manifestada por diversos
cidadaos. De seguida, disse que o problema do Cemiterio nao esteve nunca na falta de
sepulturas para inuma~oes, mas sim na falta de ossarios. E isso foi resolvido com a constru~ao
de cento e cinquenta novos ossarios, pelo que agora ja podem ser feitas as exuma~oes que
estavam suspensas exatamente por falta de ossarios. Por ultimo, respondendo diretamente ao
Deputado Amflcar Araujo, afirmou que concorda com retirada da palavra "campas" do Artigo
vigesimo sexto do documento em a pre~o. --------------------------------------------------------------------- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE fez saber que o Executivo precisava de conferenciar com os
membros do Grupo Parlamentar da CDU, a fim de esclarecer e aprofundar as questoes
suscitadas sob forma Requerimento, solicitando, por isso, uma pausa nos trabalhos da
Asse m bIei a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA concedeu um intervalo de dez minutos para que os varios
Grupos Parlamentares e os membros do Executivo da Junta pudessem conferenciar, antes de
colocar a vota~ao a Proposta de Altera~ao ao Regulamento do Cemiterio e as Propostas
submetidas

aconsidera~ao do Plena rio no Perfodo de Antes da Ordem do Dia . ---------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA apresentou algumas altera~oes

a Proposta original de Altera~ao ao

Regulamento do Cemiterio, resultantes de chamadas de aten~ao inscritas no Requerimento do
Grupo Parlamentar da CDU e das altera~oes sugeridas pelo Deputado Amflcar Araujo, do PSD,
que passou a ter a

reda~ao

constante do documento que se junta a esta Ata como Anexo K-

22.06.2016. Colocada em vota~ao, a Proposta de Altera~ao ao Regulamento do cemiterio foi
APROVADA POR MAIORIA (votos favoraveis: PS 8, PSD 3, CDS 2, CDU 2, BE 1, IND 1 = 17; votos
contra PSD 2 = 2). --------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, fez uma Declara~ao de Voto, justificando a sua posi~ao
desfavoravel ao documento em vota~ao por ser contra a concessao de sepulturas perpetuas.---
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou depois em discussao e vota~ao as propostas
apresentadas pelos diversos Grupos Parlamentares no Perfodo de Antes da Ordem do Dia, com
os segu i ntes res uIta d os: --------------------------------------------------------------------------------------------GRUPO PARLAMENTAR DO PS- PARTIDO SOCIALISTA
MINUTO DE SIL~NCIO EM HOMENAGEM A

APROVADO POR

MEM6RIA DA DEPUTADA JO COX, DO PARTIDO

UNANIMIDADE

TRABALHISTA BRITANICO, ASSASSINADA POR
MOTIVOS POLITICOS.

GRUPO PARLAMENTAR DO BE- BLOCO DE ESQUERDA
Anexo F- 22.06.2016

MO~AO: APOIO AS INICIATIVAS EM CURSO QUE
VISAM A DEFESA DA ESCOLA PUBLICA E 0
COMBATE

AO

DESPERDfCIO

FINANCEIRO;

APROVADA POR MAIORIA
VOTOS

FAVORAVEIS:

CDU(2);

PS(B);

BE(l) = 11

INCENTIVO AS INSTITUI~OES E AGENTES COM
VOTOS CONTRA: PS(S) ; CDS(2)

RESPONSABILIDADES

NA

EDUCA«;AO

A

=7

TOMAREM TODAS AS MEDIDAS, FINANCEIRAS E
OUTRAS, PARA A MELHORIA CONTINUA DA

ABSTEN~O: IND(l) = 1

QUALIDADE DA ESCOLA PUBLICA.

Anexo E - 22.06.2016

MO«;AO: CONTRA A VIOL~NCIA HOMOF6BICA,

APROVADA POR

A

UNANIMIDADE

PROP6SITO

DO

ATO

BARBARO

DE

HOMOFOBIA OCORRIDO EM ORLANDO (EUA),
QUE TIROU A VIDA A CINQUENTA PESSOAS.

GRUPO PARLAMENTAR DA CDU- COLIGAc;AO DEMOCRATICA UNITARIA
Anexo C- 22.06.2016

RECOMENDA~AO: A FAVOR DE DILIGENCIAS

APROVADA POR

QUE VISEM A CRIA«;AO DE UMA REDE DE

UNANIMIDADE

ENSINO

PRE-ESCOLAR

ABRANGENDO

A
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TOTALIDADE

DAS

CRIANc;AS

PASSfVEIS

DE

INGRESSAREM NESTE NfVEL DE ENSINO NA
AREA GEOGRAFICA DA UNIAO DAS FREGUESIAS
DE SANTA MARINHA E SAO PEDRO DA AFURADA
Anexo H -22.06.2016

RECOMENDAc;AO:

PELA

ABERTURA

DE

UM

PROCESSO CONCURSAL POR PARTE DA JUNTA
DE FREGUESIA, COM VISTA ACONTRATAc;AO DE
FUNCIONARIOS,

RESPEITANDO

0

APROVADA POR MAIORIA
VOTOS

FAVORI.VE/5: PS(S);

CDU(2); BE(l); IND(l) = 12

ESTRITO
VOTOS CONTRA: PSD(4);

CUMPRIMENTO DAS DISPOSic;OES LEGISLATIVAS

CDS(2) =6

APLICAVEIS.

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando era uma hora e quinze minutos, interrompeu os
trabalhos e convocou para o dia cinco de julho 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 l - 22.06.2016, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que
depois de lid a foi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por - - - - - - -- -- - ' em reuniao
realizada a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, e devidamente arquivada. --------------------------------

0

PRESIDENTE DA ASSEMBLE lADE FREGUESIA

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

SEGUNDO SECRETARIO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

·-: :\;::nne,
(AUGUSTO JOSE CONCEI<;AO SOARES)

Coa>.J~

(JOANA RAQUEL MARTINS CARVALHO)

•
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