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ATA N.e 37
SESSAO ORDINARIA
1~.REUNIA0-13/12/2016

- Aos treze dias do mes de dezembro do ano de dois mile dezasseis, pelas vinte e uma horas e dez minutos,
reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao das 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 Concei~ao Soares e Maria
Jose Fonseca Pinto Alves, respetivamente 1.2 e 2.2 Secretarios. ----------------------------------------------------------- Registou-se a presens:a dos Deputados: (do PS) - Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do
Novo, Maria Jose Fonseca Pinto Alves, Adelino Jose Moreira de Araujo, Augusto Jose Concei~ao Soares,
Margarida Maria Gomes Ferreira, Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Rose ira 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 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 substituis;oes: Rita Isabel Azevedo Rola e Joana Raquel Martins Carvalho, do
PS, apresentaram pedidos de substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Roseira
e Cunha, 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 substitui~ao, dando
assim luga r a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU. --------------------------------------------------------------------- Do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes;
Secretario: Jose Raimundo Moreira Filipe; Tesoureiro: Mario Vicente Sousa Silva Reis; e os Vogais:
Agostinho da Silva Viana, Jose Manuel Neto Cacheira, Antonio Julio Santos da Silva Coelho e Armando
Candido Pereira Lopes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, verificando-se o pedido de substitui~ao da 2!!. Secreta ria da Assembleia,

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

a ORDEM

DE

TABAlHOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I pag. - 454 - I
liVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE fREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA
QUADRI~NIO

2013

I 2017

l.INTERVEN~AO DO PUBLICO

- 0

CIDADAO JOSE MANUEL MOURA usou da palavra para manifestar o seu mais profunda

descontentamento par, passados quatro meses, ainda nao ter tido recebido qualquer resposta a um
assunto par si colocado par escrito, relacionado com o estado de

degrada~ao

da zona de estacionamento

da praceta Alferes Pereira. E concluiu perguntando see normal, e habitual, a Junta de Freguesia adotar este
procedimento face as questoes suscitadas pelos fregueses. ----------------------------------------------------------------A CIDADA ROSA MARIA SANTOS come~ou par recordar a sua interven~ao numa reuniao da Assemb leia
de Freguesia de julho passado, onde expos a

situa~ao

que a afeta particu larmente, e a outros cidadaos,

tambem como ela residentes numa das torres da praceta Alferes Pereira . Sublinhou que, na altura, solicitou
a interven~ao do Presidente da Junta na

resolu~ao

do problema, deixando ao seu cuidado fotos ilustrativas

do estado deploravel em que se encontra o teto das garagens daquele aglomerado habitacional e a c6pia
de uma carta enviada para a Gaiurb sabre o assunto, estranhando nao ter tido ate ao momenta qualquer
informa~ao

sabre as diligencias encetadas. A terminar, e depois de ter solicitado uma c6pia da Ata da

reuniao supracitada, questionou o Presidente da Junta se e normal, e em que circunstancias, a Junta
colocar ao

servi~o

dos fregueses a sua carrinha e funcionarios para a realiza ~ao de

mudan~as.

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

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA informou a cidada Rosa Maria Santos que reencaminhara, par correio,
para a sua residencia, as paginas da Ata da reuniao da Assembleia de Freguesia solicitada, onde consta a
sua

interven~ao

e a resposta dada pelo Presidente da Junta. --------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Jose Manuel Moura,

come~ou

par informar que a

questao par si colocada par escrito foi logo de imediato reencaminhada para a Camara Municipal,
solicitando uma rapida

interven~ao

dos

servi~os

competentes. E garantiu depois que contactara de novo o

Municipio no sentido de esclarecer a situa~ao e solicitar a reativa~ao do processo, estranhando que ainda
nao ten ha sido efetuada ne nhuma d iligencia. ---------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a cidada Rosa Maria Santos, come~ou par dizer que a Junta de
Freguesia nao tern competencia para intervir diretamente na questao par si suscitada, sendo essa
responsabilidade da Gaiurb. Par essa razao, afirmou ter contactado o Presidente daquela empresa
municipal, de quem obteve a informa~ao de que o assunto ja se arrasta ha nove anos e esta neste
momenta referenciado na Prote~ao Civil. Assegurou depois que contactara de novo a Gaiu rb pa ra se
inteirar das diligencias efetuadas e do ponto da
informa~oes

situa~ao

atual, comprometendo-se a reportar-lhe as

que venha a obter. A terminar, afirmou que a Junta de Freguesia, a exemplo do que sempre

foi feito em mandatos anteriores na antiga Junta de Santa Marinha, presta todo o tipo de apoio que lhe
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seja solicitado pelos fregueses, incluindo o auxflio na realizac;ao de mudanc;as, desde que as dificuldades
sociais e as carencias econ6micas dos requerentes sejam comprovadas. ----------------------------------------------2.LEITURA E VOTAc;AO DE ATAS
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a discussao e votac;ao as Atas das reunioes abaixo indicadas: ------

Ata da Reuniao de 13 de fevereiro de 2015 - APROVADA POR UNANIMIDADE; -----------------------------------Ata da Reuniao de 24 de fevereiro de 2015- APROVADA POR UNANIMIDADE; -----------------------------------Ata da Reuniao de 28 de abril de 2015- APROVADA POR UNANIMIDADE; -----------------------------------------Ata da Reuniao de 8 de maio de 2015- APROVADA POR UNANIMIDADE; -----------------------------------------Ata da Reuniao de 19 de junho de 2015- APROVADA POR UNANIMIDADE; ----------------------------------------Ata da Reuniao de 30 de setembro de 2016- APROVADA POR UNANIMIDADE. --------------------------------------

3.PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
3 .1. EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de Freguesia, que se

junta a prese nte Ata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A -13.12.2016

Correspondencia Recebida----------------------------------------------------------------

Anexo B - 13.12.2016

Correspondencia Expedida----------------------------------------------------------------

-0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, ap6s destacar algum do expediente mais relevante, ape lou a presenc;a na

apresentac;ao do livro da Associac;ao Conquistas da Revoluc;ao, na Biblioteca Municipal de Gaia, e relatou
que a Comissao de Ambiente, Ordenamento do Territ6rio, Descentralizac;ao, Poder Local e Habitac;ao da
Assembleia da Republica, convidou todos os presidentes de Camara, de Assembleia Municipal, de Junta e
de Assembleia de Freguesia para uma Audic;ao Publica que teve como prop6sito a apreciac;ao de dois
Projetos de Lei (do PCP e do BE) e um Projeto de Resoluc;ao (do PS}, sobre a avaliac;ao da reorganizac;ao
territorial de Freguesias operada pe la Lei 11 A/2013. Nessa Audic;ao, onde marcou presenc;a, afirmou terem
comparecido cerca de quatrocentos e cinquenta autarcas, de norte a sui do pals, tendo usado da palavra
perto de cinquenta, com a esmagadora maioria a defender a avaliac;ao urgente das agregac;oes de
freguesias de forma a proceder-se as correc;oes que se julguem necessarias ainda no quadro do proximo
processo eleitoral autarquico. lnformou que entregou aquela Comissao Parlamentar os t6picos da sua
intervenc;ao, que nao teve oportunidade de fazer publicamente, onde defende a mesma medida. E disse ter
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esperan~a

que o PS, o PCP e o BE venham a produzir um Projeto de Lei conjunto que impe~a que se

mantenha por mais quatro anos as agrega~oes onde se registam claros prejufzos para as suas popula~oes.
Fez saber depois que os representantes do PSD e do CDS se manifestaram contra a reversao das agrega~oes
de freguesias. E, a terminar, manifestou a sua estranheza por nao ter visto mais nenhum autarca do
concelho de Vila Nova de Gaia naquela Audi~ao Publica Parlamentar. ---------------------------------------------------

3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n21 do art2. 242 do Regimento
- 0 DEPUTADO AM(LCAR ARAUJO, do PSD, afirmou ter ficado estupefacto por o Presidente da Junta ter

despachado o reencaminhamento para todos os membros da Assembleia de Freguesia de um documento
nao timbrado, que nao lhe era sequer dirigido, muito embora este versasse o arranjo do telhado do
ed iffcio-sede d a Un iao de Freg ues i as. --------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por se debru~ar sobre o teor e anexos da resposta da Junta

de Freguesia a um Requerimento do seu Grupo Parlamentar sobre as

afirma~oes

produzidas sobre um

Jazigo-Capela transmitido a terceiros atraves da aplica~ao da figura jurfdica de usucapiao, onde faltou
incluir um documento crucial: o parecer jurfdico que deu cobertura aquela decisao do anterior executivo da
antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha. E sublinhou que os autarcas que compoem os 6rgaos
executivos de freguesia nao tem de ser necessariamente juristas, pelo que as suas decisoes sao
normalmente suportadas por pareceres de assessores com aquela forma~ao . A terminar, colocou a
considera~ao

do plena rio o seguinte documento, em nome dos grupos parlamentares do PSD e do CDS: ----

Anexo C- 13.12.2016

DA

APROVADO POR

SENHORA D. MARIA TERESA LAGE, VOGAL DA

UNANIMIDADE

VOTO

DE

PESAR:

PELO

FALECIMENTO

DIREtAO DO CLUBE DESPORTIVO DO TORRAO.

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU,

come~ou

por congratular-se pela interven~ao do Presidente

da Assembleia, sublinhando que este deu nota de que foi o unico autarca de Gaia que participou na
Audi~ao

Publica na Assembleia da Republica sobre a reversao das agrega~oes de freguesias. Manifestou de

seguida a sua

satisfa~ao

por se ter resolvido, embora de forma tardia e em trabalhos que duraram apenas

um dia, o problema do desnivelamento dos passeios junto aos armazens dos aprestos na Afurada, que
durante tres anos provocou inumeras quedas de turistas e gente local. Congratulou-se depois pela
realiza~ao

do evento " Ha Peixe!", uma verdadeira testa da Sardinha da Afurada que envolveu a

comunidade local, nomeadamente as suas Varinas, que tiveram um papel original. De seguida, focou-se
sobre alguns casos negativos que requerem reso lu~ao urgente, nomeadamente a inexistencia de papeleiras
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ao Iongo da marginal de apoio aos inumeros cidadaos que utilizam diariamente o passad i~o, em passeio ou
em corrida, bern como a existencia de urn cabo de arame sem protec~ao no parque infantil da Afurada de
Baixo, que representam urn grande perigo para as crian~as. Voltou depois a chamar a aten~ao para a
necessidade de se proteger com acrflico as fotografias expostas nos Lavadouros da Afurada, antes que as
intemperies ou atos de puro vandalismo as destruam. De seguida, considerou que o Monumento aos ExCombatentes da Guerra Colonial recentemente inaugurado devia ter sido erigido em plena Centro Civico,
que lhe parece um Iugar muito mais digno. Considerou depois como inexpl icaveis as mudan~as operadas na
distribui~ao

de pelouros no Executive, uma vez que ainda recentemente foram real~adas as competencias

do entao Tesoureiro da Junta, a quem foi alias atribuido precisamente por isso o "regime de meio tempo",
acabando exatamente por ser ele o remodelado, pelo que so falta agora que seja o proprio Presidente a ser
remodelado neste "executive recauchutado". E, a terminar, fez a apresenta~ao de do is Requerimentos: urn
sabre a falta de resposta atempada a Requerimentos; e outro exigindo o rigoroso cumprimento da
alternancia entre as duas freguesias enquanto local de

realiza~ao

das sessoes da Assembleia. -------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, afirmou que mais importante do que
conhecer a origem ou o destinatario do documento reencaminhado para os membros da Assembleia de
Freguesia e a boa notfcia que ele contem : o inicio das obras do telhado e teto do edificio-sede da Uniao de
Freguesias, que finalmente irao ter Iugar. De qualquer forma, deu nota de que o documento esta assinado
pelo vice-presidente da Camara Municipal e que o nome do Presidente da Junta e claramente referido no
se u teo r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista,
porter reconhecido os

avan~os

come~ou

registados no nivelamento dos passeios nas

por louvar a atitude desde

imedia~oes

dos armazens dos

aprestos e para a excelencia do festival "Ha Peixe!", bem como para o extraordinario envolvimento da
comunidade da Afurada na sua realiza~ao. Sabre as papeleiras em falta ao Iongo do passadi~o da marginal,
afirmou que algumas delas ja foram recolocadas e que ira requerer ao municipio a recoloca~ao de mais
umas quantas. No que respeita as pontas de arame no chao do parque infantil, salientou que a manuten~ao
daquele equipamento e da responsabilidade da Camara Municipal, a quem reportara o assunto depois de
fazer a sua propria

avalia~ao .

Ja quanto ao revestimento em acrilico das fotografias patentes nos

Lavadouros, assegurou que esse trabalho sera realizado muito em breve. Quante ao Monumento aos exCombatentes, disse nao concordar que a sua localiza~ao tenha falta de dignidade, bem pelo contrario,
ressalvando porem que a escolha do local foi feita pelo Nucleo de ex-Combatentes da Afurada, a quem
coube tambem a organiza~ao da sua inaugura~ao. lnsurgiu-se depois contra a forma como fo i considerada
a recente red istribui~ao de pelouros operada no Executive da Junta, refor~ando que as medidas
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implementadas sao absolutamente legftimas e legais. E, a terminar, pediu autorizac;:ao para que fosse o
vogal Agostinho Viana a dar resposta as questoes suscitadas pelo Deputado Jose Costa relativamente ao
Ce mite rio . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, solicitou entretanto a palavra para esclarecer que nao quis
ofender ninguem com a sua intervenc;:ao e que nao p6s em causa a legitimidade da reestruturac;:ao do
Executivo. Mas recordou que ja foram feitas diversas trocas de secretarios e tesoureiros e que sempre foi
dito que eles eram os melhores, acabando no entanto por serem substitufdos. A terminar, manifestou o
seu descontentamento pelos membros da Assembleia nao terem sido convidados para a inaugurac;:ao do
Mo n u me nto aos Ex-Com bate ntes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que o envio dos convites
para a cerim6nia de inaugurac;:ao do Monumento aos Ex-Combatentes foi da exclusiva responsabilidade do
Nucleo de Ex-Com batentes da Afu rada . ------------------------------------------------------------------------------------------ 0 VOGAL AGOSTINHO VIANA, em resposta ao Deputado Jose Costa, comec;:ou por manifestar a sua
satisfac;:ao por este ter reconhecido que o anterior executivo da antiga Junta de Santa Marinha atribuiu um
Jazigo-Capela ao abrigo da figura de usucapiao. Admitiu depois a existencia de um parecer do assessor
jurfdico daquele executivo que considerava adequada a aplicac;:ao dessa figura jurfdica naquela transac;:ao,
mas que isso nao isenta de responsabilidades o Executivo da antiga Junta de Santa Marinha. E informou
que o atual Executivo ja foi confrontado com quatro tentativas da aplicac;:ao da figura de usucap iao e que as
despachou negativamente porque existe jurisprudencia que impede a utilizac;:ao daquela figura jurfdica em
terrenos de domfnio publico, como eo caso de sepulturas e jazigos de cemiterios municipais ou paroquiais.
- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, solicitou a palavra como direito de resposta, para dizer que nao
pretendeu confirmar ou desmentir seja o que for, mas simplesmente reafirmar que, como reza a ata de
reuniao do anterior executivo, a deliberac;:ao foi tomada de acordo com justificac;:ao de posse lavrada a vinte
e oito de outubro de 2011 em cart6rio nota ria I. ------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, pediu a palavra para perguntar qual o parecer do atual consultor
jurfdico da Junta sobre os quatro pedidos de aplicac;:ao da figura de usucapiao em terrenos do cemiterio
que fora m n ega dos pe lo Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 0 VOGAL AGOSTINHO VIANA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, reconheceu que o parecer
emitido pelo atual assessor jurfdico, ao primeiro pedido, era favoravel a aplicac;:ao da figura de usucapiao.
Mas, como a responsabilidade da decisao e do Executivo da Junta e nao do assessor j uridico, foram
solicitados outros pareceres, nomeadamente a ANAFRE e a CCDR-N, chegando-se a conclusao que existe
um Ac6rd ao do Supremo Tribunal de Justi c;:a que impede a aplicac;:ao daquela figura j urfdica em terrenos de
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domfnio publico. E, a terminar, recordou que foi por isso que a Junta decidiu a clarificar este assunto num
enquadramento jurfdico-administrativo de uma secc;:ao do clausulado do Regulamento do Cemiterio. --------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, comec;:ou por chamar a atenc;:ao para a necessidade de se
proceder com a maxima urgencia

a protec;:ao das fotografias expostas nos tanques publicos da Afurada, de

forma a impedir que aquelas obras sejam destrufdas por atos de vandalismo ou por uma maior intensidade
das chuvas. Quanto

a intervenc;:ao do Deputado Francisco Crista, constatou que se era correta no apontar

da frequencia com que se operam remodelac;:oes no Executivo da Junta, recordando que sao ja tres as
mudanc;:as registadas e nao apenas devido

a

safda da CDU do Executivo, frisou que o adjetivo

"recauchutado" nao pretendia manifestar insulto, sendo o qualificativo escolhido pelo Deputado. A
terminar, considerou que o facto de o envio dos convites para a inaugurac;:ao do Monumento aos ExCombatentes nao ser uma responsabilidade da Junta de Freguesia, nao era impeditivo de que o seu
Executivo fizesse circular a informac;:ao da realizac;:ao do evento por todos os membros da Assembleia,
evita ndo q uest6 es. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, comec;:ou por congratular-se pela informac;:ao de que as obras de
recuperac;:ao do telhado e teto do salao nobre do Ediffcio-Sede da Uniao de Freguesias vao iniciar-se em
breve, a que acresce o que considerou ser uma excelente notkia de que esses encargos serao suportados
por verbas provenientes da Camara Municipal. E, a terminar, submeteu

a considerac;:ao

do plenario os

seguin tes docu me ntos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anexo 0 - 13.12.2016

VOTO

DE

PESAR:

PELO

FALECIMENTO

DO

SENHOR FRANCISCO JOSE DE ARAUJO, PAl DO
MEMBRO

DA

ASSEMBLEIA

DE

APROVADO POR
UNANIMIDADE

FREGUESIA

ADELINO ARAUJO.

Anexo E- 13.12.2016

VOTO DE CONGRATULA~AO: PELA RESOLU~AO
DO PROBLEMA DE HABITA~AO CERCA DE SEIS

APROVADO POR MAIORIA
Votos favoraveis: 8 (PS 8).

DEZENAS DE FAMJLIAS, NA ESCARPA DA SERRA
DO PILAR, QUE HA DECADAS PERMANECEM EM

Votos contra: 7 (PSD 3; CDS

SITUA~AO IRREGULAR E QUE CORRIAM SERIOS

2; CDU 2).

RISCOS DE DESLOCALIZAc;AO.

Absten~oes:

1 (BE 1).

,

-0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, insurgiu-se contra o Voto de Congratulac;:ao apresentado pelo
PS, o qual entendia branquear a real posic;:ao do PS, que continuou a polftica do PSD/ CDS, dividindo os
moradores da zona para poder reinar. Acusou o PS, em ano eleitoral, de se branquear para obter votos e
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recordou que a CDU sempre defendeu os direitos naturais, humanos e adquiridos pelos moradores da
Escarpa da Serra do Pilar, tendo sempre tambem em conta as disposi~oes legais sobre o ordenamento do
territ6rio e as questoes de salubridade publica em falta na zona . E, a terminar, afirmou que o PS, pela voz
do atual Presidente da Junta, chegou a parabenizar os ex-executivos da Junta de Santa Marinha e da
Camara de Gaia, quando estes exerciam graves amea«;:as e coa«;:ao sobre os moradores, ocasionando as suas
desloca«;:oes for«;:adas, questoes de foro humano inadmissfveis e absolutamente condenaveis.------------------- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, interpelou o Executivo no sentido de ser esclarecido sobre as
obras entretanto realizadas ou em curso no Cemiterio Paroquial, bem como sobre o ponto da situa~ao
relativamente a inaugura«;:ao do Mercado da Afurada e a requalifica«;:ao do Mercado da Beira Rio e do
Es pa «;:o Ze da M ic h a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, INO, come«;:ou por perguntar qual a 16gica do procedimento da Junta no
que respeita a recente celebra«;:ao de protocolos de apoio financeiros a diversas institui~oes das duas
freguesias, amplamente divulgada nas redes sociais, uma vez que ficou a saber que um desses acordos
tinha por objeto um evento ha muito realizado e ja apoiado. E concluiu dizendo que este procedimento,
para alem de criar falsas expectativas de novos apoios as institui~oes ao serem convidadas para a
assinatura dos protocolos, pode configurar uma irregularidade ou ate ilegalidade . De seguida, congratulouse pelo anuncio da requalifica«;:ao dos armazens de aprestos dos pescadores da Afurada e da zona
envolvente, que contemplara a veda«;:ao do espa«;:o para a pratica exclusiva da pesca profissiona l, cujos
encargos serao quase totalmente suportados pela APDL- Administra«;:ao dos Portos do Douro e Leixoes. E,
a este prop6sito, felicitou os pescadores da Afurada por terem conseguido, com a sua luta e reivindica«;:ao,
manter sempre este assunto na ordem do dia, desvalorizando depois a interven~ao da Junta na resolu«;:ao
deste problema, afirmando que o seu Executivo tem demonstrado um grande desnorte por falta de
lideran«;:a, como se constata agora com mais uma redefini«;:ao de pelouros, retirando a titularidade da
tesouraria a um membro que provou a sua competencia no exerdcio daquelas fun«;:oes, que chegou, alias, a
ser reconhecida em reuniao desta Assembleia de Freguesia pelo proprio Presidente da Junta. ------------------- 0

DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, pediu a palavra para exercer a defesa do Executivo,

reconhecendo que este tem vindo a provar, pela obra realizada, pela sua versatilidade e competencia, e
pela multifuncionalidade dos membros que o compoem, que sabe muito bem qual eo seu norte e que esta
absolutamente virado para esse cam inho que e o norte. -------------------------------------------------------------------- A DEPUTADA MARGARIDA FERREIRA, do PS, come«;:ou por congratular-se pela pertinencia da
requalifica«;:ao prevista para os armazens dos aprestos e espa~o envolvente, considerando que e
completamente irrelevante para a comunidade local, nomeadamente para os pescadores, saber quem
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suporta os seus custos. E, depois de sublinhar a importancia daquela interven~ao, perguntou para quando
se preve o arranque dos trabalhos. A terminar, fez questao de destacar o exito da segunda edi~ao da
iniciativa "Ha Peixe!", agradecendo a inestimavel colabora~ao da comunidade da Afurada e de algumas
institui~oes

daquela freguesia, bem como da Junta e de outras entidades varias, que muito contribuiram

para o su cesso aIcan ~ado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, reafirmou que a organiza~ao da

cerim6nia de inaugura~ao do Monumento aos Ex-Combatentes foi da total responsabilidade do Nucleo de
Combatentes da Afurada, desde a sua divulga~ao

a elabora~ao e envio dos respetivos convites . Afirmou

depois que a nova redistribui~ao de pelouros no Executive da Junta foi feita em respeito pelo quadro legal
vigente e procurou sobretudo atribuir um novo estimulo a alguns dos seus membros, confessando ter pena
de nao conseguir ir mais Ionge par a situa~ao financeira ainda o nao permitir. A terminar, assegurou que a
prote~ao

das fotografias da exposi~ao " Rios de Lavar" sera executada ja na proxima semana. -------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta

a Deputada Rosa Novo, agradeceu as suas palavras de estimulo e

esclareceu que as obras do telhado do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias arrancarao no primeiro
trimestre do proximo ana e que so nao se realizaram mais cedo porque foi preciso acorrer a outras
prioridades, ate porque nao havia risco da sua rufna. E depois de recordar que foi assim que encontrou
aquela casa, com o teto do salao-nobre a cair, recordou igualmente a situa~ao irregular de seis dezenas de
habita~oes

da escarpa da Serra do Pilar, que so agora foi resolvida, apos quase duas dezenas de anos de

inoperancia dos anteriores executives municipais e de freguesia, g ra~as
executivo camarario junto do Ministerio das Finan~as e

a capacidade de influencia do atual

a sua disponibilidade para investir dais milh5es de

euros nesta opera~ao. E, a terminar, disse estar muito orgulhoso com este desfecho, que se traduziu na
legaliza~ao

das

habita~oes

de um consideravel numero de familias. -----------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, afirmou que foram finalmente

retomadas as obras no Mercado da Afurada e no Mercado da Beira-Rio, depois de uma inesperada pausa,
estando projetadas as suas inaugura~oes para o decurso do proximo ano. Ja quanta ao Espa~o Ze da Micha,
a sua

requalifica~ao

sera executada a dais tempos, de forma a acolher temporariamente os comerciantes

do Mercado da Beira-Rio ate

a finaliza~ao das obras que ali decorrem. A terminar, pediu autoriza~ao para

que o Vogal Agostinho Viana preste os esclarecimentos solicitados sabre os trabalhos em curso no
Cemiterio, adiantando entretanto que o seu espa~o exterior ira ser em breve objeto de recupera~ao pela
Ca m ara . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 VOGAL AGOSTINHO VIANA, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, come~ou par afirmar que os

novos ossarios ja estao totalmente conclufdos e que foram entretanto construfdas seis sepulturas
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perpetuas, que ja tern fregueses interessados na sua concessao . De seguida, deu informa~ao da reposi~ao
dos telhados da Capela e das Capelas Mortuarias, estando neste momenta em curso uma reformula~ao
disciplinada dos passeios, trabalhos de grande precisao e morosidade que estao a ser feitos quase
exclusivamente pelos funcionarios da Junta em simultaneo com os servi~os decorrentes do normal
fu ncio name nto do Ce mite rio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, ap6s afirmar que a sua ultima
interven~ao

o "deixou completamente desnorteado", recordou que durante os seus tres mandatos como

presidente da antiga Junta da Afurada as institui~oes daquela freguesia nunca foram financeiramente
apoiadas, como agora o sao. E deu depois outros exemplos do que nunca se fez na Afurada e que agora fo i
feito durante os tres primeiros anos de mandato do atual Executive da Uniao de Freguesias,
nomeadamente a distribui~ao de cabazes de Natal e da Pascoa aos cidadaos mais carenciados, a oferta de
brinquedos as crian~as do ensino basico, a presta~ao de cuidados de enfermagem a popula~ao em geral, a
oferta de servi~os de correio de proximidade, a instala~ao de uma caixa multibanco na parte baixa da
freguesia e a abertura de uma loja de produtos farmaceuticos. E, a terminar, recordou que os ExCombatentes da Afurada tern finalmente urn Monumento em sua homenagem e que os degradados
armazens de aprestos dos pescadores, e o seu espac;:o envolvente, vao ser finalmente requalificados,
situa~oes

ha muito reivindicadas e que se arrastavam no tempo. ---------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta

a Deputada Margarida Ferreira, comec;:ou por informar que se

preve que as obras de requalificac;:ao dos armazens de aprestos dos pescadores, e zona envo lvente,
arranquem no infcio do proximo ano. E, a terminar, afirmou que subscreve as suas considera~oes sobre o
impacto que a iniciativa " Ha Peixe!" teve junto da comunidade da Afurada e o inegavel contribute desta
para o grande sucesso alea nc;:ad o. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, considerou que o Presidente da Junta nao pode estar
sistematicamente a dizer que este ou aquele assunto e da responsabilidade da Camara Municipal, como se
assim pudesse desresponsabilizar-se da sua resolu~ao. Explicou depois que e seu dever acompanhar todos
os assuntos e pressionar a Camara no sentido de os resolver atempadamente . E esclareceu que ele proprio
e muitas vezes abordado por alguns cidadaos sobre algumas situac;:oes que requerem uma intervenc;:ao, nao
deixando nunca de atuar, umas vezes colocando os problemas ao Executive da Junta e outras dirigindo-se
diretamente aos servic;:os camararios. A este prop6sito, fez saber que tentou recentemente informar a
Junta, atraves de telefonema, de urn caso que lhe fora exposto por urn cidadao e que nao conseguiu falar
com ninguem. E, a terminar, disse que se deslocou no passado dia dezasseis de novembro

a Camara

Mun icipal para chamar a atenc;:ao para o estado lastimavel dos passeios da rua Diogo Cassels, tendo
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recebido sete dias depois urn offcio assinado pelo seu vice-Presidente informando que o problema estava
resolvido. Po rem- disse- foi verificar a situa~ao e afinal nao e verdade, esta tudo na mesma. E, a terminar,
afirmou que ficou ainda incomodado com o facto de, nesse offcio, se dizer que aquela arteria pertence a
freguesia de Mafamude, pelo que sugeriu que o Presidente da Junta, que acusa frequentemente o
executivo anterior de nao ter resolvido o problema dos limites da freguesia de Santa Marinha, informe o
vice-Presidente da Camara Municipal de que a rua Diogo Cassels nao pertence a freguesia de Mafamude. --- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, come~ou por esclarecer que pediu a palavra em defesa da
verdade, uma vez que ja esta cansado de ouvir dizer que o anterior executivo da antiga Junta de Santa
Marinha deixou urn buraco no teto do sa lao nobre do seu ediffcio-sede, que afinal agora o atual Presidente
da Junta veio confessar que nao esta em risco de ruir, esquecendo-se que herdou urn saldo financeiro do
exercfcio anterior da freguesia de Santa Marinha que dava perfeitamente para o arranjo do teto. E, como
conclusao, sublinhou que o anterior executivo deixou urn buraco pequeno no teto e uma receita enorme
no cofre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, manifestou
anterior

interven~ao,

insatisfa~ao

pela resposta do Presidente da Junta a sua

na qual tera evidenciado mais uma vez urn grande desnorte, alguma fragilidade e

pobreza polftica . Esclareceu que estava a espera que aquele explicasse a 16gica que preside a formaliza~ao
de protocolos de comparticipa~oes financeiras a institui~oes das duas freguesias em data posterior a
realiza~ao

dos respetivos pagamentos, tendo sido, em vez disso, surpreendido com urn ataque a anterior

gestao da antiga Junta de Sao Pedro da Afurada e as suas dfvidas. E, a terminar, afirmou estar convencido
de que o atual Executivo tambem deixara dividas no final do seu mandata. ------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, admitiu que o anterior executivo da
antiga Junta de Santa Marinha deixou urn saldo financeiro interessante, mas recordou que as dfvidas
"estrondosas" deixadas pelo anterior executivo da antiga Junta da Afurada, da mesma cor polftica,
estrangularam boa parte da atividade do atual Executivo, impedindo alguns investimentos, entre os quais a
realiza~ao

da obra do teto do salao-nobre do ediffcio-sede da Uniao de Freguesias, o que s6 podera

acontecer agora gra~as a comparticipa~ao financeira municipal inscrita num contrato interadministrativo. -- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou por solicitar que lhe
disponibilizasse uma c6pia do offcio da Camara Municipal onde o seu vice-Presidente afirma que a rua
Diogo Cassels pertence a freguesia de Mafamude. E, a terminar, pediu autoriza~ao para que o Secretario da
Junta conclu fsse a resposta aq uele Deputado. --------------------------------------------------------------------------------- 0 SECRETARIO MARIO REIS, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou por fa zer uma corre~ao
ao resultado de urn telefonema feito para a Junta, no qual aquele disse nao ter conseguido falar com
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ninguem, esclarecendo, porem, que de facto nao estava presente nesse dia nenhum elemento do
Executive, mas que falou com uma funcionaria da Junta a quem relatou o assunto, e que este, ap6s reporte
ao responsavel pelo respetivo pelouro, foi devidamente tratado nos servi~os camararios. Afirmou depois
que a Camara Municipal tern uma linha direta para tratar de assuntos relacionados com obras no espa~o
publico, que recebe diariamente centenas de chamadas sabre problemas existentes nos mais de seis mil
quil6metros de arterias rodoviarias de todo o concelho. lnformou de seguida que ira refor~ar o pedido de
resolu~ao

dos problemas detetados nos passeios da rua Diogo Cassels, esclarecendo que

e natural que o

vice-Presidente da Camara tenha afirmado que aquela via pertence a Mafamude porque algumas ruas
pertencem a mais do que um freguesia, situa~ao que resulta da falta de um estudo profunda sabre os
limites do territ6rio de Santa Marinha que o anterior executive prometeu realizar, estudo esse que foi pago
e que ate hoje n ingue m con hece . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, reconheceu que falou com uma funcionaria no telefonema que
fez para a Junta, como pretendeu dizer e parece nao ter ficado clara. E reconheceu igualmente que o
anterior executive da Junta de Santa Marinha foi vigarizado par uma empresa contratada para a elabora~ao
de um relat6rio sabre os limites da freguesia . ----------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para sublinhar que a antiga Junta de Santa Marinha
apenas pagou uma parte do valor do Relat6rio sabre os limites daquela freguesia encomendado a uma
empresa que pareceu credfvel e que se veio a verificar nao ser competente para a realiza~ao daquele
trabalho, quando apresentou um estudo preliminar com enormes erros. E, concluiu, que, a partir daf, foi
decidido rescindir o acordo firmado com aquela empresa sem que houvesse Iugar ao pagamento de mais
qua Iq uer i m porta n cia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.PERfODO DA ORDEM DO DIA
4.1. APRECIACAO E VOTACAO DO PLANO DE ATIVIDADES, ORCAMENTO E MAPA DE PESSOAL PARA 2017
E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA UNIAO DE FREGUESIAS, QUE INCLUI AS SEGUINTES
PROPOSTAS: AUTORIZAcAO PARA A DELEGACAO DE COMPETENCIAS DO MUNICIPIO NA JUNTA E
AUTORIZACAO PARA A JUNTA ESTABELECER FORMAS DE COOPERACAO COM ENTIDADES PUBLICAS E
PRIVADAS.
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, devido ao adiantado da hora, restando pouco mais de trinta minutes

para o encerramento dos trabalhos, propos ao plenario que este ponto da Ordem do Dia transitasse para
uma reuniao de continuac;:ao desta sessao, par considerar que o assunto em aprecia~ao, devido

a sua

importancia, requer muito mais tempo para analise e d iscussao, proposta que foi consensualmente aceite
pelo Executive e pelos membros da Assembleia . ------------------------------------------------------------------------------
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4.2. APRECIAcAO E VOTAcAO DO REGULAMENTO I ORGANOGRAMA E ORGANIZAcAO DOS SERVICOS DA
JUNTA DE FREGUESIA

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez uma breve

apresenta~ao

do documento em

Ata como Anexo F- 13.12.2016, destacando a sua importancia na

aprecia~ao,

organiza~ao

dinamica e desenvolvimento da sua gestao e atividade, colocando-se a

dos

que se junta a esta

servi~os

disposi~ao

da Junta e na

da Assembleia para

presta r todos os esc Ia recimentos que se julguem pertinentes.------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, chamou a aten~ao para urn conjunto de alegadas incorre~oes
no articulado do documento em

aprecia~ao,

expostas num documento que se junta a esta Ata como Anexo

G- 13.12.2016, sugerindo por isso que o mesmo fosse retira do e apresentado em reuniao posterior depois

a

d a sua rea n Iise. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa e ap6s uma breve troca de

impressoes com membros do Executivo, declarou concordar com a sugestao apresentada, retirando o
documento para estudo das duvidas entretanto suscitadas e submetendo-o depois a

aprecia~ao

dos

mem bros da Asse m bleia em p r6xi rna reu n iao. --------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando e ram zero horas e trinta minutos, interrompeu os trabalhos e

convocou para o dia vinte de dezembro de dois mile 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 H 13.12.2016,

foi

entretanto

APROVADA

POR

UNANIMIDADE},

por

que
em

depois
reuniao

de

lida

foi

realizada

a

-'-)')....:...._
-. _0 -'L'--'--Z
=..:>o
g.c>'-(,_:}
......__ _ __,, e devid am e nte arq u ivad a. ----------------------------------------------------------------

0

I

0

PRESIDENTE DA AsSE MBLEIA DE FREGUESIA

PRIM EIRO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

k\;o~2~cJ~b.
(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)
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