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ATA N.!! 35
SESSAO ORDINARIA
2!!. REUNIA0-05/07/2016

- Aos cinco dias do mes de julho 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 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

Secreta 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, Adelino Jose
Moreira de Araujo, Joana Raquel Martins Carvalho, Augusto Jose Concei~ao Soa res e Jose
Maria Moreira; (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 Olivei ra e Maria da Assun~ao dos

Santos Carvalho; (da CDU) - Francisco Jose Marques Cristae Jose Carlos Soares Simoes Costa;
(do BE) - Filipa Marlene Mendes da Costa; (IND)- Eduardo Jose Moreira Matos.------------------- Registaram-se as seguintes

apresentou pedido de

substitui~oes:

substitui~ao,

Margarida Maria Gomes Ferreira, do PS,

dando assim Iugar ao Deputado Jose Maria Moreira, do PS.

Luis Gonzaga Araujo de Magalhaes, Ana Isabe l Rodrigues de Oliveira Sousa, Maria Amelia
Ferreira Azevedo e Lucia da Silva Soares Oliveira, da CDU, apresentaram pedidos de
s ubstitui~ao,

dando assim Iugar ao Deputado Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU . ----------

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

Lopes; Secretario: Mario Vicente Sousa Silva Reis; Tesoureiro: Agostinho da Silva Viana; e os
Vogais: Jose Raimundo Moreira Filipe, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando Candido
Pereira Lopes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os prese ntes, dando de seguida in icio

a

ORDEM DE TABALHOS. --------------------------------------------------------------------------------------------
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1. INTERVEN~AO DO PUBLICO
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come~ou par conceder o usa da palavra aos tres cidadaos

inscrito para intervir neste ponto da Ordem dos Trabalhos. ----------------------------------------------- 0 CIDADAO MARIO SIMOES come~ou par sublinhar a prontidao com que foi resolvido o

problema do piso demasiado escorregadio da passagem superior junto

a Ponte Lufs I, paralela

a rua do Cabo Simao, depois do seu alerta numa reuniao passada. E chamou depois a aten~ao
para o estado em que se encontram algumas placas informativas junto ao Jardim do Morro,
sendo que uma delas se refere

a localiza~ao de sanitarios naquela zona.------------------------------

- A CIDADA ROSA MARIA SANTOS denunciou uma situa~ao que a afeta particularmente, e a

outros cidadaos tambem residentes numa das torres da rua Alferes Pereira, sol icitando a
interven~ao

do Presidente da Junta na sua resolu~ao. Explicitou depois os contornos do

problema, que se prende com o usa e abuso do parqueamento de autom6veis par cidadaos
nao residentes em prejufzo des moradores e do bam estado do piso, de que ja deu
conhecimento par diversas vezes

a empresa Gauirb e a outras instancias municipais, desde o

ana dois mil e nove, sem que alga tenha sido feito ate ao momenta. E, a terminar, chamou a
aten~ao

para o estado do tanque publico da rua Rio da Fonte, onde costuma lavar passadeiras

e roupas mais pesadas e de grandes dimens6es, que se encontra frequentemente muito sujo e
com lixo, perguntando com que periodicidade e efetuada a sua limpeza. ----------------------------- 0 CIDADAO JOSE LUIS TAVARES manifestou-se contra o estado de abandono em que se

encontra um terrene, situado nas traseiras de sua casa na rua do Agro, que outrora chegou a
ser utilizado como espa~o de lazer. Solicitou informa~ao sabre quem se deve dirigir para que o
assunto seja resolvido, uma vez que ha um ana que reclamou junto da Camara Municipal para
que o terrene fosse desmatado, sem que ate ao momenta alga tenha sido feito. A, terminar,
afirmou que nao sabe quem eo proprietario do terrene em causa . -------------------------------------

- o PRESIDENTE DA JUNTA, em

resposta ao Cidadao Mario Simoes, agradeceu a informa~ao

sabre o estado das placas informativas a que fez referencia, garantindo que no dia imediato
reportaria o assunto

a Camara

Municipal, certo de que aquela

situa~ao

vivida no Jardim do

Morro sera resolvida com a ma ior brevidade. -----------------------------------------------------------------

a Cidada Rosa Maria Santos, afirmou desconhecer a
situa~ao par si reportada, prometendo avaliar o caso e remete-lo de seguida a administra~ao

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta
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da Gaiurb, empresa municipal com responsabilidade na materia. A terminar, informou que os
tanques publicos sao limpos regularmente, havendo no entanto casos de falta de civismo de
alguns utentes que tem colocado em causa o seu bom estado de limpeza permanente . ----------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Cidadao Jose Luis Tavares, afirmou que a Junta de
Freguesia e a Camara Municipal estao legalmente impedidos de intervir em terrenos privados,
garantindo, porem, que ira reportar o assunto

avereadora do Ambiente para que esta proceda

em conform ida de.----------------------------------------------------------------------------------------------------2.LEITURA E VOTA~AO DE ATAS

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou

a discussao a Ata

da reuniao da Assemble ia de

Freguesia de trinta e um de maio do ano de dois mil e dezasseis, uma vez esclarecidas as
duvidas suscitadas em reuniao anterior, tendo esta sido APROVADA POR MAIORIA (com uma
a bsten~ao do Deputado Eduardo Matos). ----------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, na sequencia da

vota~ao

da Ata supra e para

deixar claro que nao houve envolvimento do Deputado Luis Gonzaga na alegada

aprova~ao

dos honorarios pagos ao Consultor Jurfdico da Junta, enquanto mandatario desta na

a~ao

movida contra o advogado da antiga Junta de Freguesia de Sao Pedro da Afurada, apresentou
a

Declara~ao

Polftica que se junta a esta Ata como Anexo A- 05.07.2016. ---------------------------

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

Deputado Luis Gonzaga, enquanto Vogal, participou na reuniao do Executive onde foram
discutidos e decididos os procedimentos relatives

a a~ao movida contra o advogado da antiga

Junta de Freguesia da Afurada, nomeadamente a aprova~ao, registada por unanimidade, da
proposta de despesas iniciais de honorarios apresentada pelo Consultor Jurfdico da Junta no
valor de dois mil e oitocentos euros. E, a terminar, afirmou que o Executive da Junta estimou
desde o inicio que estes encargos poderiam ascender a um montante mfnimo entre os quatro
mile os dez mil euros, acabando por se fixar em "cinco mile tal euros". ------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, fez questao de intervir para dizer que, depois de ouvir

o Presidente da Junta, apenas se pode concluir que o entao Vogal Luis Gonzaga participou
numa reuniao do Executive onde foi aprovada por unanimidade uma previsao inicial de
honora rios do Consultor Jurfdico como mandatario da Junta na a~ao movida contra o
advogado da antiga Junta da Afurada no valor de dois mil e oitocentos euros, Ionge, portanto,
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dos honorarios que acabariam por ser pagos depois de estabelecido o acordo entre as partes. - A DEPUTADA ANABELA CARRtc;:o, do PSD, pediu a palavra para dizer que o que esta em

causa e uma quantia exorbitante, proxima dos seis mil euros, paga em honorarios ao Consultor
Juridico da Junta, como seu mandatario num unico processo, tendo o Presidente da Junta feito
agora referenda a uma nota previsional de dois mil e oitocentos euros para esse mesmo
processo, o que nao e de facto a mesma coisa. Afirmou de seguida que o pagamento de dois
mil e oitocentos euros em honorarios para o acompanhamento do processo judicial em
questao seria um prec;o razoavel, como parece ter sido a decisao da reuniao do Executive da
Junta onde partidpou o ex-Vogal Lufs Gonzaga. E, a terminar, lamentou que os encargos
acabassem por derrapar para valores bastante negatives e incompreensfveis. -----------------------

3.PERfODO DA ORDEM DO DIA
3.1. APRECIACAO E VOTACAO DE PROPOSTA DE ALTERACAO AO REGULAMENTO E TABELA
GERAL DE TAXAS, PRECOS E SERVICOS
- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve apresentac;ao generica do documento em

apreciac;ao, pedindo depois a permissao para que o Tesoureiro Agostinho Viana e o Vogal
Raimundo Filipe pudessem prestar esclaredmentos adidonais sobre a proposta do Executive. - 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE comec;ou por explidtar as razoes de algumas das alterac;oes

Tabela Geral de Ta xas,

a

Prec;os e Servic;os propostas pelo Executive, dando depois

conhecimento de alguns ajustes feitos

a prime ira

versao do documento em apredac;ao, em

resultado de urn Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da CDU onde se chama a
atenc;ao para o nao-respeito integral da LADA-Lei de Acesso aos Documentos Administrativos e
de urn Parecer da CADA-Comissao de Acesso aos Documentos Administrativos, ajustes que se
centram na cedencia de fotoc6pias de documentos de arquivo relacionados com o
fun dona me nto da auta rq uia. -------------------------------------------------------------------------------------- 0 TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA comec;ou tambem por fazer referenda a uma outra

alterac;ao

a versao original do documento em apreciac;ao, que continha

um erro no valor por

metro quadrado da renda dos armazens de aprestos de pescadores. E de seguida focou-se
sobre os aumentos introduzidos nalgumas taxas e sobre a criac;ao de outras, justificando essas
medidas com a necessidade urgente de reforc;ar o investimento no melhoramento do
cemiterio e de ir ao encontro da vontade manifestada por muitos cidadaos na obtenc;ao por
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concessao de ossa rios, cend rarios e sepu lturas. -------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO AMJLCAR ARAUJO, do PSD, recordando que o Parecer da CADA-Comissao de

Acesso aos Documentos Administrativos evocado pelo Vogal Raimundo Filipe foi emitido no
ano de dois mil e dois, perguntou se nao terao sido posteriormente emitidos outros Pareceres
sobre o mesmo assunto que possam ter revogado o primeiro. A sua pergunta resulta do facto
de o Parecer evocado ter sido emitido com a justifica~ao de que a tabela de pre~os da
cedencia de documentos administrativos nao ser objeto de revisao ou atualiza~ao ha cinco
anos, tendo entretanto passados quinze anos sobre aquele Parecer. Por fim, chamou a
aten~ao

sobre a sua

interpreta~;ao

de alguns artigos daquele Parecer do CADA e quis saber se o

Executivo leu aprofundadamente a Lei de Acesso aos Documentos Administrativo. ---------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por sublinhar que, em dois anos e meio de

mandato, e ja a quinta vez que a Assembleia de Freguesia e chamada a pronunciar-se sobre
propostas de

altera~;oes

do Executivo a Tabela Geral de Taxas,

depois que a emissao de atestados de

situa~ao

Pre~;os

e

Servi~;os .

Considerou

econ6mica devia ser gratuita, que as t entativas

nao consumadas de exuma~oes tambem deviam estar isentas de pagamento e que os
aumentos introduzidos em diversas taxas sao demasiado elevados. Considerou, alias,
inexplicavel que se aumente a taxa de concessao de ossa rios porquanto estes tem agora uma
configura~;ao

diferente, de que resulta uma maior economia para a Junta. Afirmou depois nao

concordar com a concessao de sepulturas perpetuas e nao perceber por que e omissa no
documento em
espa~o

aprecia~ao

a concessao de jazigos. A terminar, disse que, apesar de nao haver

no cemiterio para a constru~ao de jazigos, pode acontecer a qualquer momento que a

Junta venha a ficar de posse de algum jazigo, por abandono ou por qualquer outro motivo, e
nessa altura nao tem o valor tabelado para a sua concessao em hasta publica .---------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD, numa interven~ao escrita, que se junta a esta Ata

como Anexo B - 05.07.2016, fez um

balan~o

hist6rico das varias

altera~;oes

registadas na

Tabela de Taxas, Pre~os e Servi~os ao Iongo do mandato do atual Executivo. ------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu permissao para que fossem o Tesoureiro Agostinho Viana e

Raimundo Filipe a responder aos Deputados Amilcar Araujo, Jose Costa e Joaquim Leite.--------- 0 VOGAL RAIMUNDO FILIPE come~ou por dar resposta as duvidas suscitadas pelo Deputado
Amflcar Araujo, esclarecendo que o Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da

CDU sob re o cumprimento integral da LADA-Lei de Aceso aos Documentos Administrativo
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determinou uma releitura profunda daquela Lei em conjugac;:ao com o Parecer do CADA
supracitado, nao havendo agora duvidas de que alguns dos valores da primeira versao da
proposta em aprec;:o nao respeitavam o Diploma legal e o Parecer supra e condicionavam o
acesso dos cidadaos de menores recursos econ6micos a documentos administrativos de que
precisem. De seguida, deu resposta aos Deputados Jose Costa e Joaquim Leite, afirmou que e
muito co mum as autarquias fazerem diversas alterac;:oes as Tabelas de Taxas, Prec;:os e Servic;:os
durante os mandatos de cada Executivo, como aconteceu no passado recente na Junta de
Santa Marinha, porque e preciso acompanhar as mudanc;:as das leis e a evoluc;:ao dos custos
dos servic;:os e dos nfveis de inflac;:ao registados em cada ano. Recordou depois que o cemiterio
paroquial e quase bicentenario e requer, tambem por isso, urn cuidado especial de que resulta
urn investimento quase constante. E, a terminar, sublinhou que as receitas obtidas no
cemiterio sao para uso exclusivo nos seus melhoramentos e nao para financiar qualquer outra
atividade da Junta, que neste momento apresenta uma situac;:ao financeira auspiciosa. ----------- 0 TESOUREIRO AGOSTINHO VIANA, em resposta as intervenc;:oes dos Deputados Jose Costa

e Joaquim Leite, sublinhou que s6 as despesas de manutenc;:ao do cemiterio, devido a sua
proveta idade e aos erros cometidos ao Iongo dos tempos, representam urn encargo muito
elevado. Elencou depois alguns erros de urn passado remoto ate aos dias de hoje, desde os
passeios desordenados a falta de drenagem de terrenos, passando pela inapropriada
canalizac;:ao, problemas que nao serao resolvidos em apenas quatro anos, pelo que os
pr6ximos executivos terao que continuar o trabalho agora iniciado. E adiantou que, para alem
dos custos inerentes a resoluc;:ao dos erros do passado, ha que considerar ainda os encargos
com as beneficiac;:oes que o cemiterio requer. Deu nota de algumas beneficiac;:oes ja registadas
e deu alguns esclarecimentos sobre algumas decisoes mais recentes, como os novos ossarios,
que, para alem de terem sido mais econ6micos em termos de construc;:ao, nao tern custos de
manutenc;:ao associados, ou as novas sepulturas, que foram construfdas com o mesmo material
e a urn prec;:o muito mais red uzido. E, a terminar, deu conta de que, por sugestao do Grupo
Parlamentar da CDU, os funerais de cidadaos que foram desalojados e deslocados de forma
involuntaria para outras freguesias deixam de ser taxados com os mil euros pagos por cada
funeral de cidadaos nao residentes no territ6rio desta Uniao de Freguesias. ------------------------- 0 DEPUTADOS EDUARDO MATOS, IND, reconheceu que a Tabela Geral de

Servic;:os e urn instrumento de vital importancia

Taxas, Prec;:os e

para o funcionamento da Junta,
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nomeadamente no que representa do ponte de vista financeiro. No que respeita ao valor por
metro quadrado das rendas dos armazens de aprestos da Afurada, felicitou o facto de nao
haver qualquer altera~;ao ao montante de dois euros e meio que tem vigorado ate ao presente
memento. Afirmou, porem, que, a concretizar-se o projeto da Camara Municipal de fazer uma
interven~;ao

de fundo naquele equipamento, ao abrigo de um Programa de Apoio Comunitario

ligado ao Ambiente, os custos com a agua e a eletricidade dos armazens devem ser repartidos
entre a Junta e os arrendatarios, por se tratar de uma despesa que a autarquia nao pode
suportar sozinha. E, a terminar, reconheceu que o Tesoureiro da Junta, enquanto responsavel
pelo pelouro do cemiterio, tem desenvolvido um trabalho louvavel, razao primeira por que vai
votar favoravelmente a proposta em

aprecia~;ao. -------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, afirmou que o seu Grupe Parlamentar nunca

recusou ou deixou passar pacificamente nenhum documento sem primeiro o tentar melhorar,
atraves de um trabalho profundo e proffcuo. Recordou que tem sido assim no passado e foi
agora tambem no presente com esta nova proposta de Regulamento e Tabela Geral de Taxas,
Pre~;os

e Servi~;os. Neste caso concreto, ap6s a apresenta~;ao de um Requerimento, a Junta foi

desta vez senslvel

a posi~ao da CDU, que mais nao fez do que exigir o cumprimento de uma

Lei, que, no seu espirito, procura desonerar os encargos dos cidadaos no acesso a documentos
administrativos necessaries para os mais diversos fins, como, por exemplo, para tratar de
assuntos de natureza juridica ou social. A terminar, pediu que fosse esclarecida a posi~;ao da
Junta relativamente

a gratuitidade da emissao de atestados a cidadaos de menores recursos. --

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~;ou por solicitar a maier urgencia na resolu~;ao da

drenagem das campas nos terrenos que nao consomem os corpos, por considerar que se esta
perante um problema de saude publica e ambiental. Afirmou depois que as
propostas

a Tabela de Taxas,

Pre~;os

e

Servi~;os

altera~;oes

sao aceitaveis e se justificam com o aumento

dos custos dos materiais indispensaveis aos trabalhos de manuten~;ao e conserva~;ao do
cemiterio e com a necessidade de continuar a investir na sua

requalifica~;ao.

E a terminar

recordou que o atual Executive aboliu a taxa de agua do cemiterio e que s6 nao desonera os
cidadaos de outras taxas por for~;a dos constrangimentos financeiros que todos conhecem . ----- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, real~ou os elevados encargos que resultam para o

Executive da

aboli~;ao

da taxa da agua, elogiou os trabalhos que tem sido realizados no

cemiterio e defendeu o documento em discussao, entendo que as diferen~;as dos valores de
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algumas taxas devem ser consideradas como ajustes e nao como aumentos. ------------------------ 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, considerou que ha aumentos, e percentualmente

muito elevados, como, na sua opiniao, a intervenc;:ao do Deputado Joaquim Leite veio
comprovar. E deu como exemplo os prec;:os propostos para as inumac;:oes em jazigos capela e
nas catacumbas. A terminar, disse que a bancada do CDS ira votar contra o documento. --------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, depois de registar com agrado as intervenc;:oes dos Deputados
Eduardo Matos, Rosa Novo e Adelino Araujo, dirigiu-se ao Deputado Jose Carlos Costa para

salientar que a abolic;:ao da taxa de utilizac;:ao de agua no cemiterio resultou de uma partilha de
vontade das forc;:as polfticas que compunham o Executivo, ou seja o PS e a CDU, e teve como
objetivo acautelar as pessoas com mais dificuldades financeiras. E, a terminar, afirmou que os
cidadaos com mais can§ncias estao e estarao sempre isentos do pagamento de atestados.------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, recordou que o

Deputado que fez a intervenc;:ao em que se apoiou para dizer que os aumentos propostos sao
muito elevados era o presidente da antiga Junta de Santa Marinha nos anos 2011, 2012 e
2013, quando as taxas foram sucessivamente aumentadas, numa altura em que havia urn
grande desafogo financeiro. Sublinhou que hoje a Junta vive com menos metade das receitas
de entao e que tern vindo a fazer muito mais obra. E relembrou as obras que tern sido feitas no
cemiterio, que em breve sofre ra tambem alguns melhoramentos no espac;:o exterior.------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, pediu a palavra para aludir

membros do PS no Executive da Junta quanto

a resistencia

dos

a eliminac;:ao da taxa de utilizac;:ao de agua no

cemiterio, que a CDU sempre defendeu. Na altura em que um membro da CDU integrava o
Executivo nunca foi possfvel tomar essa decisao, como argumento do Presidente de que a taxa
era fundamental para a sobrevivencia financeira da Junta. Porem, quando a CDU se retirou do
Executivo, por essa e outras razoes, afinal ja foi possfvel eliminar aquela taxa . E, a terminar,
afirmou que fica muito mal torcer a verdade eo Presidente da Junta torce-a muito! --------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscric;:oes para uso da palavra neste

ponto da Ordem do Dia, colocou em votac;:ao a proposta de alterac;:ao do Regulamento e Tabela
Geral de Taxas, Prec;:os e Servic;:os, que se junta a esta Ata como Anexo C- 05.07.2016, tendo
sido APROVADA POR MAIORIA (votos favoraveis: PS 8, CDU 2, BE 1, IND 1
PSD 2, CDS 2 = 4; abstenc;:oes PSD 3

= 12; votos contra

= 3)- Amflcar Araujo, do PSD, solicitou que ficasse

inscrito
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em Ata que foi um dos Deputados que se absteve nesta

vota~ao .

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

-A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou a Declara~ao de Voto que se junta a esta Ata
como Anexo D - 05.07.2016 . --------------------------------------------------------------------------------------

3.2. APRECIACAO DA INFORMACAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DA ATIVIDADE E
SITUACAO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS.

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve

apresenta~ao do documento em aprecia~ao, que se

junta a esta Ata como Anexo E- 05.07.2016. -----------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por chamar a aten~ao para um erro na soma
das parcelas do resumo diario de tesouraria, que, na sua opiniao, revela muita falta de
aten~ao .

Pediu depois explica~oes sobre o erro da modalidade desportiva inscrita nas

medalhas dos Jogos Juvenis atribufdas aos atletas que participaram na disciplina de atletismo e
procurou saber se o erro ja tinha sido retificado e as medalhas finalmente entregues. E, a
terminar, quis sa ber por que motivo nao foi oferecido um lanche aos jovens atletas que
representavam a nossa Uniao de Freguesias, na festa de encerram ento dos Jogos Juvenis, ao
contra rio dos demais atletas das outras juntas e uni6es de freguesias do conce lho. ----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, agradeceu a chamada de
aten~ao

para o erro alegadamente existente na soma de duas parcelas do resumo diario de

tesouraria, que relativizou por se tratar um documento iminentemente tecnico. E pediu depois
permissao para que o Vogal Armando Lopes, detentor do pelouro do Desporto, respondesse as
quais suscitadas sobre a festa de encerramento dos Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia ---------- 0 VOGAL ARMANDO LOPES, em resposta ao Deputado Jose

Costa, esclareceu que o lapso

verificado nas medalhas deve ser imputado a Comissao Organizadora dos Jogos Juve nis, que
inscreveu

"nata~ao"

onde devia inscrever " atletismo", nao tendo a Junta qualquer

responsabilidade sobre o sucedido. Disse depois que se aguarda ainda informa~ao daquela
Comissao sobre a produ~ao de novas medalhas, com o erro corregido, para que se possa
proceder a devida entrega aos jovens atletas. Relativamente a nao
festa de encerram ento, disse que a dispersao das
alem do curto

espa~o

de tempo de

dura~ao

crian~as

distribui~ao

de lanches na

pelo palco e pelas bancadas, para

do evento, determinaram essa

op~ao

da Junt a. E, a

terminar, recordou que durante todas as sess6es das fases de freguesia e concelhia, bem como
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nos treinos de preparat;:ao, os jovens atletas receberam sempre um suplemento alimentar. ----- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, INO, comet;:ou por dizer que considera a lnformat;:ao Escrita

um documento de enorme importancia, lamentando que mais uma vez o seu conteudo seja de
uma enorme fragilidade e se repita a ausencia de um anexo com a atual situat;:ao financeira da
Junta onde conste uma relat;:ao das dfvidas. Sublinhou que a antiga Junta da Afurada tinha
sempre esse comportamento, que e prosseguido pelas autarquias que consultou atraves das
respetivas paginas institucionais na internet, dando como um bom exemplo uma Junta de
Freguesia de Lisboa, que disponibilizou neste trimestre uma lnformat;:ao Escrita com noventa e
duas paginas, onde consta um relata circunstanciado do ponto de vista financeiro. Depois de
sublinhar a importancia deste suporte de inform at;:ao para escrutfnio do exerdcio do Executive
da Junta por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, abordou os contornos de uma
reuniao com a Comissao das Festas de Sao Pedro da Afurada, onde o Executive esteve
representado pelo Presidente da Junta e pelo Vagal Jose Cacheira, para realt;:ar a forma
brilhante como aquelas Festas decorreram. Lamentou, porem, a falta de coordenat;:ao entre os
dois representantes da Junta naquela reuniao durante as Festas, que resultou num clima de
crispat;:ao constante . Sublinhou que esta descoordenat;:ao tambem foi visfvel o ano passado,
mas que este ano foi mais not6ria, culminando com a ausencia do Vagal na procissao . ----------- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, pediu a palavra para recordar que a elaborat;:ao da

lnformat;:ao Escrita e uma prerrogativa exclusiva do Presidente da Junta e que este tem a
liberdade de eleger e reportar o que acha de mais interessante e significative de todas
ocorrencias registadas no decurso de cada trimestre . ------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, disse subscrever as palavras da Deputada Rosa Novo

e congratulou o Executive pelas vinte e sete at;:oes que estao referenciadas na lnformat;:ao
Esc rita do Presidente da Junta. ------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, disse corroborar com as palavras proferidas pelo

Deputado Eduardo Matos no que respeita as Festas de Sao Pedro, que acha igualmente que
decorreram com grande brilhantismo, com a d iferent;:a de que nao gostou nada do que
considerou ter sido aproveitado para uma Feira de Vaidades. Recordou que, normalmente, na
Procissao Solene seguem atras do Palio o Presidente da Comissao das Festas, o Presidente da
Camara Municipal eo Presidente da Junta, sendo que este ano estiveram tambem presentes o
Presidente da Assembleia Geral da Comissao das Festas, que eo Deputado Eduardo Matos, e a
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Presidente da Junta de Freguesia de Canidelo, ao que nao sera estranho a proximidade das
e lei~oes

autarquicas. E concluiu que acha estranho que, no meio desta grande pan6plia de

convidados, nao tivesse sido convidado o Presidente da Assembleia da Uniao das Freguesias de
Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, que e a principal figura dest a autarquia. ------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, reconheceu o lapso da Comissao das Festas da

Afurada de nao ter convidado o Presidente da Assembleia para a Procissao Solene, garantindo
que, na qualidade de Presidente da Assembleia Geral daquela Comissao, providenciara no

sentido de este erro nao ser cometido no proximo ano.----------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que a
lnforma~ao

Escrita reflete em boa medida o estilo e a personalidade de cada Presidente de

Junta, sendo sua convic~ao de que o importante e que aquela relate os aconteciment os mais
relevantes de cada trimestre. Disse que nao ha dia algum que nao participe em reunioes ou
outros eventos em institui~oes privadas ou publicas, pelo que, se fosse esse o seu estilo, teria
materia suficiente para

esmiu~ar

em dezenas de paginas como fazem alguns colegas

Presidentes de freguesia. Admitiu que ponderou ja fazer assim tambem e que o fara no futuro
se o seu Executivo o sugerir. Da mesma forma que confessou poder vir a adotar o mesmo tipo
de metodologia seguida por alguns dos seus colegas presidentes de Junta no que respeita ao
fornecimento de mapas financeiros, depois de ouvir a opiniao dos membros do seu Executivo
e do consu ltor financeiro da Junta. No que concerne as Festas de Sao Pedro, optou por
sublinhar o excelente trabalho realizado pela Comissao das Festas e o numero estimado de
quinhentas m il pessoas que se deslocaram a Afurada nos doze dias dos festejos,
desvalorizando os pequenos percal~os e algumas falhas que teve de mediar e de ajudar a
resolver junto da Camara e de outras ent idades. Regozijou-se depois por saber que o
Presidente da Comissao das Festas se recandidatou a mais urn anode mandata e aproveitou a
oportunidade para informar que o Municipio havia transferido hoje mesmo verbas do apoio
financeiro as Festas de Sao Pedro da Afurada e que a Junta fara o mesmo dentro de dias. ------- 0

PRESIDENTE DA JUNTA agradeceu a Deputada Rosa Novo o seu contributo no

esclarecimento sabre o metoda que preside a

e l abora~ao

da

lnforma~ao

Escrita do Presidente

e agradeceu igualmente ao Deputado Adelino Araujo pelas suas palavras de apoio. --------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que as
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personalida des convidadas para a Procissao Solene das Festas de Sao Pedro foram sempre as
mesmas, sendo essa competencia da exclusiva responsabilidade da Comissao das Festas. ------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nada mais havendo a tratar, e quando eram zero horas e

quarenta minutos, declarou encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata (cuja minuta,
que se anexa como Anexo F - 05.07.2016, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que
depois de lida fo i
realizada a

.Aea..oVA\::'A.

'bo."'2J- \~~~. )() tb

por

UrJAJJ ;K\·~D£.

, em reuniao

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

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

0

SEGUNDO SECRETA RIO DA ASSEM BLElA DE FREGUESIA

(AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES)
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