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ATA N.2 38
SESSAO ORDINARIA
2!!. REUNIA0-20/12/2016
- Aos vinte dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e quinze
minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao das Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da
Afurada, no sa lao 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
Jose Maria More ira, respetiva mente 1. Q e 2. Q Secreta rios. ------------------------------------------------------------------ Registou-se a presen~a dos Deputados: (do PS) -Salvador Pereira dos Santos, Maria Rosa Azevedo do
Novo, 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, Ana bela de Almeida Carri~o, Jose Ferreira da Costa e Rosa Joana da Si lva Neto Aires; (do
CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira; (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 faltas justificadas: Rita Isabel Azevedo Rola, do PS, e Maria de Assun~ao dos
Santos Ca rva Iho, do CDS/P P. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Maria Jose Fonseca Pinto Alves 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. Lufs 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 Iugar 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: M ario 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!!. Secretaria da Assembleia,
Joana Raquel Martins Carvalho, convidou o Deputado Jose Maria Moreira a assumir nesta reunia o o Iuga r
de 2Q. Secretario da Mesa, a que este anuiu, dando de seguida infcio

aORDEM DE TABALHOS. ----------------I pag. - 467 - I

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MAR I NHA E
QUADRI~NIO

2013

I

2017

S. PEDRO DA AFURADA

assembleoa de fo

uesia

santamaunha
saoped roafurada
l.INTERVENf;AO DO PUBLICO

- 0 CIDADAO ALEXANDRE VALENTE DA SILVA come~ou par considerar deploravel o estado em que se
encontra o Jardim do Morro e lamentavel o facto de as retretes e balnearios vizinhos se encontrarem

e visitada diariamente por inumeras pessoas,
aos sabados e domingos, sentindo-se por vezes envergonhado por assistir a

encerrados aos fins-de-semana . Sublinhou que aquela zona
com uma maior afluencia

aflir;ao de muitos turistas que nao tern onde satisfazer as suas necessidades fisio16gicas. Pediu, por isso, a
intervenr;ao da Junta na resolur;ao deste problema, chamando depois a

aten~ao

para outas

situa~oes

negativas que se vivem naquela zona alta de Santa Marinha, nomeadamente no largo do Mosteiro da Serra
do Pilar, onde se confrontou recentemente com uma caixa de eletricidade aberta e urn grande numero de

a
marginal, onde o espelho de agua que porIa existe deixou ha muito de servir o fim para que foi criado, ou a
lajes de granito partidas. Afirmou depois que estes exemplos de desleixo e incuria se estendem tambem

rua da

Ferven~a ,

onde se mantem ha meses urn muro de granite em vias de ruina e urn lampiao que

continua sem dar luz. E, a terminar, considerou que e com a

resolu~ao

agregada destas co isas pequenas e

aparentemente insignificantes, como a falta da limpeza de silvas em varios terrenos locais, que se fazem os
gran des t r abaIho s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Alexandre Valente da Silva, reconheceu a pertinencia
das questoes par ele trazidas
ja objeto de relata

a colar;ao, afirmando, no entanto, que todas elas estao identificadas e foram

a Camara

Municipal, entidade que tern competencia para assegurar as respetivas

re solur;oes. Ressalvou, no entanto, que a questao do espelho de agua e da re sponsabilidade direta da
empresa concessionaria do Cais de Gaia,

es pa~o

tutelado pela

Admin istra~ao

dos Portos do Douro e

Leixoes. Assegurou uma nova insistencia junto da Camara no sentid o de que estes assuntos sejam
definitivamente resolvidos, comprometendo-se, entretanto, a avaliar se as Brigadas de Rua da Junta tern
condir;oes para minimizar alguns dos problemas elencados ate que os servir;os municipais intervenham. E, a
terminar, agradeceu as chamadas de aten~ao feitas por este concidadao . --------------------------------------------2.LEITURA E VOTAf;AO DA ATA DA REUNIAO DE 13.12 . 2016
- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de dar conhecimento da rece~ao de dois ped idos de alte ra~oes de

ultima hora

a Ata

em apreciar;ao, decid iu retirar o documento da Ordem de Trabalhos para rean alise e

di sc uss a0 f ut ur a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.PERfODO DA ORDEM DO DIA
3.1. APRECIACAO E VOTACAO DO REGULAMENTO I ORGANOGRAMA E ORGANIZAcAO DOS SERVICOS DA
JUNTA DE FREGUESIA

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, atendendo a urgencia da

aprova~ao

do documento em

aprecia~ao,

que se junta

a esta Ata como Anexo A - 20.12.2016, solicitou que ele fosse submetido a discussao e vota~ao, sem
prejuizo de o Executivo vir a acomodar eventuais

altera~oes

ao seu articulado em reuniao futura da

Assembleia de Freguesia, nomeadamente as que foram apresentadas pelo Grupo Parlamentar da CDU na
reuniao do passado dia treze de dezembro, entretanto ja tacitamente aceites. --------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, considerou muito pouco ortodoxa a vota~ao de urn documento que se

sabe,

a partida,

que ira ser votado brevemente de novo, depois de introduzidas

altera~oes,

algumas delas ja foram tacitamente aceites. E, a terminar, procurou saber quais as

sendo que

altera~oes

propostas

pel a CDU que fora m aceites pelo Executivo. ------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, depois de urn breve compasso de espera e nao havendo mais

inscri~oes

para uso da palavra, colocou o documento em vota~ao, tendo este sido APROVADO POR MAIORIA (votos
favoraveis do PS 7, PSD 5, CDS 2, CDU 2, BE 1 = 17; absten~ao do Deputado Eduardo Matos= 1). ---------------

3.2. 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 fez saber que os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS propuseram, em

ponto previa, que os documentos em aprecia~ao fossem votados em separado (Anexo B - 20.12.2016),
tendo este come~ado por defender que aqueles documentos se complementam e se completam, enquanto
ferramenta de gestao, bastando que urn deles seja rejeitado para que os restantes nao sejam exequiveis na
pratica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, manifestou a sua discordancia com o Presidente da Assembleia,
recordando que no passado, na antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha, este tipo de documentos
foram votados algumas vezes em separado, metodologia que lhe parece mais apropriada . E deu como
exemplo o facto de, no caso em

apre~o,

estar de acordo com o Plano de Atividades e discordar em absoluto

com os re stante s doc u me nto s. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, admitiu que ja previa que seria esta a resposta do Presidente da
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Assembleia, uma vez que adotou a mesma

no ano transato face a uma proposta identica dos

Grupos Parlamentares do PSD e do CDS. E, a terminar, lamentou que o plenario nao possa discutir e votar
tod os os d ocume ntos ponto po r po nto. ------------------------------------------------------------------------------------------ A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, concordou com a

posi~;ao

defendida pelo Presidente da Assembleia,

acrescentando que a vota~;ao dos documentos em separado nao faz qualquer sentido pelas razoes por ele
aduzidas. E recordou que os documentos podem e devem ser todos discutidos ponto por ponto, mas que a
sua

vota~;ao

deve ser uma (mica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, afirmou que esta na Casada Democracia e que, como tal, aceita
o que for decidido. Adiantou, porem, que o Plano de Atividades apresentado e muito arrojado mas que, na
sua opiniao, o or~;amento em

apre~;o

nao permite a sua

execu~;ao.

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

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em resposta aos Deputados Jose Costa, Artur Oliveira e Amilcar Araujo,
forma~;ao

depois de esclarecer que a sua opiniao se baseia na sua experiencia profissional e na sua
gestao publica, afirmou que os documentos em aprecia~;ao foram apresentados

em

a considera~;ao do 6rgao a

que preside como um corpo uno e que s6 alterara o processo de vota~;ao se o Executivo da Junta admitir
se p ara -I0 s

0

-

-

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

-

-

-

---- -

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

-

-

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

---------- -

-- -

-

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

-

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

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA afirmou que o Executive rejeita a possibilidade de os documentos serem
votados em separado, subscrevendo na integra o entendimento que o Presidente da Assembleia tern sobre
a exequibilidade dos documentos se qualquer um deles for rejeitado, -------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, face a esta
documentos em

apre~;o

posi~;ao

do Executivo, deu sequencia

de acordo com a metodologia subjacente

a discussao

dos

a sua insc ri~;ao na Ordem de Trabalhos,

dan do de seguida a palavra ao Presidente da Junta. -------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA fez a apresenta~;ao dos documentos em aprecia~;ao, que se juntam a esta Ata
como Anexo C - 20.12.2016, sublinhando que estes constituem a melhor proposta do mandato por for~;a
do equilibria financeiro finalmente alcan~;ado gra~;as a uma maior realiza~;ao de receitas, provenientes de
uma gestao mais inteligente do Cemiterio Paroquial e de urn refor~;o consideravel das transferencias
financeiras da Camara Municipal de Gaia, resultantes dos acordos de

Delega~;oes

de Competencias e dos

contratos interadministrativos entretanto celebrados com o Municipio. E depois de destacar este quadro
financeiro, que considerou como muito mais desafogado,
de Atividades, nomeadamente a

manuten~;ao

edi~;ao

algumas das iniciativas inscr itas no Plano

do Programa MAES, as

seniores e para as familias mais carenciadas, a
Conselho Consultive da Juventude, a

real~;ou

constitui~;ao

a~;oes

orientadas para os cidadaos

de uma Equipa de Rua, a

de urn Boletim da Junta de Freguesia, a

reanima~;ao

cria~;ao

do

de uma Loja

Social, a disponibiliza~;ao do equipamento Cantinho do Estudo a crian~;as carenciadas e o alargamento do
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Espa~o de Leitura e Matematica a todas as escolas das duas freguesias, a remodela~ao dos Postos de

Enfermagem, o apoio as varias festas e romarias das duas freguesias, a requalifica~ao da Horta Urbana da
Quinta da Guizanda, a manuten~ao dos apoios e comparticipa~oes finance iras aos programas das
institui~oes das duas freguesias que prossigam fins de interesse publico, e a aquisi~ao de um novo vefculo

automovel com vista a implementa~ao de um projeto denominado Carrinha das Repara~oes. ------------------- 0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE, do PSD,

come~ou

por afirmar que o Plano de Atividades apresentado e

revelador de que se trata de um documento de fim de mandata, prometendo mais uma vez tudo o que nao
fez ate ao presente e acrescentando ainda mais promessas. De seguida, fez questao de desmentir algumas
afirma~oes do Executivo sobre a inexistencia de uma rede social solidaria na antiga Junta de Freguesia de

Santa Marinha, nos seus mandatos como Presidente, recordando que foi nessa epoca que se resolveu a
situa~ao

lamentavel de um casal que vivia nas "catacumbas" do ediffcio da Junta, que funcionava tambem

como Centro de Dia, sem ter as mfnimas

condi~oes

para tal,

fun~ao

essa que fo i entretanto por ele

transferida para a Delega~ao da Cruz Vermelha . E acusou o atual Executivo de distribuir Cabazes de
Alimentos no Natal e na Pascoa, mas abandonando os mais carenciados ao Iongo do resto do ano. Criticou
depois o Presidente da Junta de se escudar frequentemente nas dfvidas herdadas do passado para justificar
a falta de obra realizada, esquecendo-se no entanto do extraordinario saldo financeiro que a antiga Junta
de Santa Marinha deixou em cafre e em contas bancarias. Afirmou de seguida que o povo nao e ignorante e
ja percebeu que s6 nao houve investimentos porque o atual Executivo nao teve capacidade negocial e que
co rre o risco de terminar o seu mandata sem uma obra que seja visfvel. E, a terminar, disse que a unica
obra que ficara deste Executivo sera provavelmente a Carrinha das Repara~oes, que promete agora, e os
Passeios de Barco da Douro Azul, que nunca farao esquecer a perda do Quiosque de Gelados que rendia mil
e duzentos euros mensa is a Junta, sem que a Assembleia de Freguesia fosse informada dos contornos desta
situ a~a 0 .------------------------------------------------- ------- --------- ---------------------------------------------- ------------ --- ----- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, atraves da leitura de uma i nterven~ao escrita, cujo
documento se junta a esta Ata como Anexo D- 20.12.2016, come~ou par afirmar que a proposta de Plano
e Or~amento em aprecia~ao enferma de um ponto de partida muito fragil e ate alegadamente ferido de
ilegitimidade, que se consubstancia no fa cto de as Contas de Gerencia do ana transato nao terem sido
objeto de

altera~ao

para nova

aprecia~ao

depois da

rejei~ao

a que foi votado. Ap6s sublinhar que o seu

Grupo Parlamentar considera aquela falha muito grave e potencialmente geradora de

penaliza~ao,

teceu

algumas observa~oes crfticas aos documentos em aprecia~ao, sublinhando determinados "silencios
sonoros" que na sua opiniao os desqualificam profundamente e os afastam de poder corresponder as
polfticas cada vez mais necessarias ao bem-estar dos cidadaos das duas freguesias. E, a terminar,
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esclareceu de forma pormenorizada as razoes da discordancia da CDU sabre aqueles documentos. ------------ 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, defendeu que o Plano de Atividades nao passa de um plano de
intenc;oes com claros intuitos eleitoralistas, reconhecendo-o muito arrojado e ambicioso, mas sem
correspondencia com a realidade financeira da Junta. Chamou, porem, a atenc;ao para o facto de trinta das
iniciativas inscritas no Plano de Atividades em discussao transitarem jade Pianos de Atividades anteriores,
sem que tivessem sido alguma vez executadas. E deu alguns exemplos, de que se destacam as obras na
sede do Rancho Folcl6rico da Afurada, na Quinta da Bela Vista, a implementac;ao de um Ringue
Polidesportivo da Afurada ou a requalificac;ao da sede da Banda de Coimbroes. Sustentando que a proposta
de Orc;amento esta fortemente inflacionado, nao acreditando par isso na viabilidade da sua execuc;ao,
chamou tambem a atenc;ao para a diferenc;a de alguns valores inscritos em diversas receitas previstas
comparativamente ao orc;amento do ana passado, nomeadamente os montantes relatives aos Acordos de
Execuc;ao celebrados com a Camara Municipal,

a concessao

de Jazigos do Cemiterio Paroquial e aos

Protocolos rubricados com o Institute de Emprego e Formac;ao Profissional. Referiu-se ainda com
estranheza ao elevado aumento das despesas com Pessoal, num momenta em que a Junta se ve
confrontada com menos quatro funcionarios, e manifestou-se tambem surpreendido com os encargos
previstos com Regime de Permanencia e com Pessoal em regime de Avenc;a ou Tarefa . A terminar, referiu
algumas medidas que visam impacto eleitoral, nomeadamente a aquisic;ao da denominada Carrinha das
Reparac;oes eo aumento de apoios a algumas instituic;oes e festas das duas freguesias. --------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Joaquim Leite, mostrou-se surpreendido com as
afirmac;oes par este proferidas no que diz respeito

a rede social de apoio aos mais carenciados, afirmando

que a Comissao Social de Freguesia ja reuniu neste mandado mais vezes do que durante os mandates dos
tres anteriores executives da antiga Junta de Santa Marinha. E, sabre o alegado mau desempenho do atual
Executive nestes dominies, considerou que estava a ser posto em causa o desempenho eo profissionalismo
da tecnica de ac;ao social da Junta, o que nao podia aceitar, recordando que esta e a mesma pessoa que
exerceu as func;oes de assistente social durante os tres mandates anteriores da antiga Junta de Santa
Marinha e que chegou mesmo a ser membra do respetivo 6rgao executive. Sobre as dividas herdadas pelo
atual Executive, sublinhou que elas sao uma dura realidade conhecida de todos e que a sua dimensao e de
tal grandeza que esteve Ionge de ser acomodada no saldo positive da antiga Junta de Santa Marinha. E
recordou que tanto esta Junta como a antiga Junta de Sao Pedro da Afurada, responsavel pelas referidas
dividas, eram governadas pelas mesmas forc;as politicas. Depois de reiterar que foi esta complicada
situac;ao financeira herdada que impediu a concretizac;ao de um maior nivel de investimentos, afirmou que
atualmente, e muito grac;as ao apoio da Camara Municipal, ja se respira uma situac;ao financeira mais
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saudavel e que os investimentos podem ser finalmente

"cabe~a

de cartaz" . A terminar, regozijou-se com a

parceria celebrada com a empresa Douro Azul, que possibilita de um numeroso gru po de cidadaos idosos
beneficie de agradaveis passeios no rio Douro. -------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa,

come~ou

por afirmar que a Conta

de Gerencia de 2016 nao enferma de qualquer ilegalidade ou irregularidade, tendo sido entregue
atempadamente ao Tribunal de Contas, que nada disse, estando absolutamente tranquilo quanta ao
cumprimento dos procedimentos e requisites legais. Afirmou-se de seguida tambem preocupado com as
fragilidades e deficiencias da rede de Transportes Publicos, assunto que nao e da competencia da Junta,
mas sabre o qual tem apresentado pareceres e sugestoes junto das
que a Junta tem tambem serias

preocupa~oes

admitindo que estao agora reunidas as

institui~oes

devidas. Sublinhou depois

com a precariedade laboral dos seus colaboradores,

condi~oes

para integrar no Quadro de Pessoal todos os seus

trabalhadores com vinculo precario, como foi alias desde sempre defendido pelo PS e pela CDU no in fcio
deste mandado, quando estas duas

for~as

polfticas integravam o Executivo da Junta.

Debru~ou-se

de

seguida sabre a reforma administrativa territorial das freguesias, para recordar que a chamada Lei Relvas
nao tem a paternidade do PS, confessando porem que a

agrega~ao

das freguesias de Santa Marinha e de

Sao Pedro da Afurada e do seu agrado. Fez depois questao de reiterar a sua opiniao de que o atual
Executivo se viu confrontado nos dais primeiros anos do seu mandata com uma das piores crises de sempre
do nosso pafs, ao mesmo tempo que teve de fazer frente a um terrfvel legado das anteriores Juntas, o que
acabaria par determinar uma aposta clara nas pessoas, sobretudo nas mais frageis e carenciadas, em
detrimento dos investimentos em betao. E, a este prop6sito, fez saber que a Camara Municipal, agora que
escapou definitivamente ao Fundo de Apoio Municipal, prepara-se para faze r investimentos consideraveis
nas duas freguesia s, a que se juntarao alguns dos investimentos pr6prios da Junta referidos no Plano de
Atividades em aprecia~ao. Afirmou depois nao admitir que se diga que a forma de estar do atual Executivo
nos dom fnios da A~ao Social e igual a que era vivenciada no passado recente, dando como exemplo
paradigmatico o Programa de Emergencia Social, que considerou ser uma grande marca desta gestao e que
mereceu a aprova~ao da Assembleia de Freguesia. Reafirmou de seguida o seu prop6sito de manter e, se
possfvel alargar, os apoios as coletividades e outras institui~oes das duas freguesias, comprometendo-se a
regulamentar essas

comparticipa~oes

financeiras a breve trecho. Afirmou depois que o Boletim Informative

propoe-se prestar conta aos cidadaos dos trabalhos realizados e em curso, nao tendo sido possfvel
proceder

a sua

edi~ao

nos anos anteriores devido a contingencias financeiras, garantindo nao ser seu

prop6sito utiliza-lo na campanha eleitoral, como outros terao feito no passado. Quanta ao Quadro
Comunitario de Apoio, afirmou que os atrasos na

defini~ao

dos respetivos programas t em impedido uma
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maior agiliza~ao na apresenta~ao de candidaturas, estando para ja em fase adiantada o projeto de
requalifica~ao

dos Aprestos dos Pescadores da Afurada. lnformou depois que a liberta<;:ao da Quinta dos

Castelos do Fundo lmobiliario a que esta associada representa encargos na ordem dos duzentos e quarenta
mil euros, pelo que a Camara Municipal nao tomara para ja essa

op~ao.

E, a terminar, disse nao aceitar que

alguem afirme que o Presidente da Junta, ou alguem do seu Executive, tem complexos ideol6gicos sobre a
Revo Iu<;:a o do 25 de Ab ri I. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, considerou que qualquer Plano de

Atividades e um plano de inten<;:oes, como sempre assim foi tambem nos mandatos dos executivos
anteriores, sendo sua convic~ao de que o que esta em discussao e o que mais se aproxima ra da sua
execu<;:ao integral. E depois de justificar com constrangimentos financeiros a nao

execu~ao

de algumas

iniciativas nos anos anteriores, informou que as obras na Quinta da Bela Vista serao concluidas no proximo
mes de janeiro. De seguida, discordou que o Or<;:amento esteja inflacionado, explicando alguns dos
aumentos previstos. No capitulo das receitas, afirmou que, ao contrario do que se diz, existe espa<;:o no
cemiterio para mais jazigos, sendo a sua procura para aquisi<;:ao muito conside ravel. Disse depois que a
Camara Municipal procedeu a alguns refor~os nas verbas correspondentes aos Acordos de Execu<;:ao e que
a Junta tem procurado criar novas fontes de receita, algumas delas em resultado de colabora<;:oes com o
lnstituto de Emprego e Forma<;:ao Profissional e outras

institui~oes

de Forma<;:ao Profissional, em troca da

cedencia de salas para a~oes de forma~ao. No capitulo das despesas, chamou a aten<;:ao para o Mapa de
Pessoal para 2017, onde estao previstas as

contrata~oes

de um tecnico de a<;:ao social, um enfermeiro e

alguns novos colaboradores para a Brigada de Rua e para o Cemiterio Paroquial. E recordou que vai haver
um novo enquadramento legal que permitira integrar no Quadro de Pessoal os tecnicos ao servi<;:o da Junta
com vinculo precario. Ainda no dominio da despesa, e no que respeita ao aumento de encargos com
membros em Regime de Permanencia, fez notar que foi recentemente atribuido o regime de meio tempo a
um vogal do Executivo. E, a terminar, rejeitou que as iniciativas previstas no Plano de Atividades tenham
inten~oes

eleitoralistas, lembrando que todas elas constavam do seu Programa Eleitoral de 2013, como eo

caso da Ca rri n ha d as Re pa ra<;:oes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, pediu a palavra para exercfcio de direito de resposta,

afirmando que nao fez qualquer acusa~ao de ilegalidade no que respeita aos procedimentos adotados pelo
Executive relativamente as Contas de Gerencia de 2015, ap6s a sua

rejei~ao

pela Assembleia de Freguesia,

considerando no entanto que o facto de nao ter sido submetida uma nova versao daqueles documentos a
discussao e vota~ao do plenario constitui uma irregularidade, para alem de descredibilizar o Executivo.
Considerou depois que o Executive tem vindo sistematicamente a subalternizar Assembleia de Freguesia,
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conforme se constata nesta atitude relativa a rejei~ao das Contas de Gerencia, na afirma~ao do seu
Presidente em reuniao com o Grupo Parlamentar da CDU de que nao tem de acatar das decisoes do
plenario e na cr6nica falta

presta~ao

de

informa~oes

ao 6rgao deliberative da Uniao de Freguesias.

Considerou que estas atitudes sao politicamente indesculpaveis, dando um ar de autocracia inaceitavel e
dificultando o trabalho de fiscaliza~ao da Assembleia. E notou que uma regular presta~ao de informa~oes
evitaria alguns pedidos de esclarecimento, como aqueles que fez sobre a

posi~ao

do Executive acerca da

rede de transportes publicos ou da situa~ao da Quinta dos Castelos. Em rela~ao a questao da precariza~ao,
afirmou que nao acredita que os trabalhadores precarios ao servi~o da Junta venha a sofrer qualquer
altera~ao, prometendo no entanto que ira estar atento. No que concerne as referencias as questoes

ideol6gicas que estao subjacentes as

comemora~oes

Junta, afirmou ser muito natural que existam
vez que ambos representam

for~as

do 25 de Abril, que terao incomodado o Presidente da

diferen~as

entre o Executive e o seu Grupo Parlamentar, uma

politicas distintas. No que respeita ao Fundo de Apoio Municipal,

considerou que a Camara Municipal acabou por preferir recorrer a um emprestimo bancario para escapar
aquele instrumento financeiro publico, acabando por arrastar o problema para o futuro, com
consequencias imprevisiveis. E, a terminar, pediu ao Presidente da Junta menos sobranceria no debate
politico e maior respeito pel a Assem bleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu tambem a palavra para exercicio de direito de resposta,
afirmando que a rede social de apoio sempre existiu na antiga Junta de Santa Marinha e que boa parte das
iniciativas que o atual Executive reclama como de sua paternidade ja existiam no passado, como e o caso
da celebra~ao do Dia do ldoso. E aproveitou para recordar que os apoios financeiros a algumas institui~oes
de Santa Marinha, que o Presidente da Junta real~a no Plano de Atividades, tambem ja existiam no passado
e com maior alcance e dimensao, como e o caso da comparticipa~ao financeira aos Bombeiros Voluntaries
de Coimbroes. A terminar, referiu-se ao Cemiterio do Paroquial, para afirmar que o Executive esta agora a
proper baixar o valor das remissoes em dez por cento, depois de ter aumentado o seu valor em cinquenta
por cento. E no que respeita aos Jazigos, disse estar convencido que o Executive nao sa be distinguir Jazigos
de Sepulturas, e reiterou que nao existe espa~o que permita o aumento do numero de Jazigos, de forma a
conseguir obter receitas no valor de cento e cinquenta mil euros, como consta do Or~amento do proximo

a no. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, solicitou a palavra para fazer apenas duas observa~oes sobre o
Plano de Atividades, come~ando por pedir ao Executive que retifique aquele documento no ponto em que
faz referenda

a "falta de liquidez provocada pelo enorme peso de compromissos assumidos e nao pagos

pelo executive da Junta de Freguesia anterior", por isso nao corresponder a verdade. E, a terminar,
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mostrou-se muito surpreendido por o Executivo projetar a aquisic;:ao ate ao final do ano de urn balance
para o parque infantil da Escola da Afurada de Baixo, equipamento recem-inaugurado, quando o parque da
prac;:a Manuel da Silva Reis esta despojado de urn balance ha mais tres anos sem que a Junta se tenha
preocupado ate hoje com a sua reposic;:ao, nao percebendo porque. ---------------------------------------------------- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, solicitou tambem a palavra para fazer urn pedido ao Presidente
da Junta, desta feita muito concretamente para que nao volte a referir-se as penhoras de que a Uniao de
Freguesias foi alvo, sem que distinga muito bern os seus contornos e origens. E fez questao de sublinhar
que a antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha deixou urn saldo positivo de duzentos e vinte mi l euros, o
que permitiu, alias, ao atual Executivo fazer face aos problemas que transitaram "da outra Junta", pelo que
pediu encarecidamente que, se voltar a falar do passado, saiba distinguir muito bern as coisas. -----------------A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, afirmou que o neg6cio de concessao do quiosque de gelados celebrado
com a empresa Douro Azul podia ter constitufdo de facto uma excelente fonte de receita se o anterior
executivo da antiga Junta de Santa Marinha nao tivesse mantido como fonte de energia ao seu
funcionamento urn quadro eletrico de obra, o que representava encargos muito mais elevados do que era
possivel e desejavel. Considerou depois que a transic;:ao de algumas iniciativas para o ultimo ano de
mandato, por falta de execuc;:ao nos anos anteriores, se deveu as dividas herdadas de uma das antigas
Juntas e a diminuic;:ao das transferencias da Camara Municipal, que tambem se encontrava a brac;:os com
uma terrivel situac;:ao financeira herdada do anterior executivo municipal de direita. Re levou de seguida a
importancia do Programa de Emergencia Social, que veio regulamentar e esclarecer criterios nos apoios aos
mais carenciados, que deixaram assim de ser atribuidos sem regras e de forma casuistica. Afirmou depois
concordar com a edic;:ao de urn Boletim Informative da Junta, de forma a prestar contas a populac;:ao das
duas freguesias sobre o que foi feito e o que ficou por fazer. Felicitou depois o Executivo por procurar a
criac;:ao de novas fontes de receita s, como acontece agora com a cedencia das salas da Junta para ac;:oes de
formac;:ao promovidas por entidades externas. Regozijou-se tambem pela futura integrac;:ao nos quadros de
pessoal da Junta dos colaboradores a recibo verde e pela contratac;:ao de novos trabalhadores. E, a
terminar, referiu-se ao saldo deixado pela antiga Junta de Santa Marinha, afirmando ser inexplicavel que se
deixe dinheiro nas contas quando se deixa tambem tanta coisa por fazer. ---------------------------------------------0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para exercicio de direito de resposta a Deputada Rosa
Novo, contestando a afirmac;:ao de rna gestao da antiga Junta de Santa Marinha na questao do Quiosque de
Gelados, que rendia mil e duzentos euros mensais a autarquia, acabando por questionar se tera sido
melhor a gestao do atual Executivo, que deixou de beneficiar daquela receita ao entregar o Quiosque a
em pre sa Do u ro AzuI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, afirmou que o Plano de Atividades e o Or~amento em aprecia~ao
sao de facto documentos arrojados, ambiciosos e de diffcil execu~ao, mas nao inexequfveis. E deu como
exemplo o nfvel de execu~ao dos documentos hom61ogos do ano passado, onde se regista o cumprimento
de muitas das iniciativas previstas e uma grande economia de meios, para estar convicto da viabilidade dos
documentos em aprecia~ao, destacando nestes a requalifica~ao dos armazens de aprestos e a integra~ao
de pessoal a recibos verdes no Quadro de Pessoal, entre muitas outras medidas de grande impacto social. -

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou por se regozijar com a prevista requalifica~ao dos
armazens de aprestos dos pescadores da Afurada, que vem provar que os problemas daquele equipamento
podem ser resolvidos sem uma replica das terrfveis cheias de 1962, como profetizou ha algum tempo como
necessaria um dos varios tesoureiros que esta Junta ja teve. E, a terminar, considerou pouco corajoso que
se pe~a simplesmente para nao se fazer men~ao "Junta de Freguesia anterior" quando se menciona as
dfvidas do passado, em vez se pedir que se ponha claramente o nome da Junta responsavel por aquela
situa~ao,

como se quisesse fazer crer que nao eram am bas geridas pelos mesmos partidos de direita. --------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, pediu a palavra para exercfcio de direito de resposta ao
Deputado Francisco Crista, come~ando por afirmar que nao tem problema nenhum que se coloque "o
nome as coisas", s6 que nao e a si que compete reescrever o que considera que deve ser expresso de forma
clara e sem ambiguidades. E, a terminar, refor~ou que gostava de ver alterada a men~ao feita as dfvidas,
para maior clareza da sua proveniencia, concluindo que nao aceita que o ofendam com a acusa~ao de falta
de fro nta Iida de. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, pediu a palavra para exercfcio de direito de resposta ao
Deputado Amflcar Araujo, afirmando que nao quis ofende-lo, sendo sua

inten~ao

apenas colocar os

"pontos nos is" quanto aos partidos politicos responsaveis pelas d fvidas. ---------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo,

come~ou

Executivo nao quis esconder ou escamotear o peso da divida e a sua proveniencia,

por afirmar que o

situa~ao

que causou

alias grandes constrangimentos a atividade da Junta. A terminar, disse nao ter conhecimento da falta de
um balance no parque infantil da Pra~a Manuel Silva Reis, equipamento cuja manuten~ao e da exclusiva
responsabilidade da Camara Municipal, comprometendo-se a colocar o problema aos servi~os municipais
res pet ivo s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, afirmou que o saldo recebid o da
antiga Junta de Santa Marinha nao foi exatamente do montante que referiu, reconhecendo no entanto que
esse legado foi muito interessante e positivo. E concluiu dizendo que se a Uniao de Freguesias tivesse
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herdado duzentos e vinte mil euros da Junta de Santa Marinha, poderia ter resolvido a dolorosa heran~a da
Junta d a Afu rada . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Costa, e depois de agradecer as palavras de

estlmulo e reconhecimento pelo trabalho feito dos Deputados Adelino Araujo e Rosa Novo, afirmou que a
Junta tudo tem feito para satisfazer as necessidades das duas freguesias, atraves de uma gestao inteligente
e cuidada em defesa do interesse publico. Sobre a gestao do caso do Quiosque dos Gelados, sugeriu que o
Grupo Parlamentar do PSD fa~a um Requerimento com a solicita~ao de todos os esclarecimentos que
entenda, porque assim tera oportunidade de lhe recordar tudo o que esta expresso no contrato, preto no
bra nco . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou nao saber quem foi o

tesoureiro que fez referenda

a necessidade de

uma replica das cheias de 1962 como soluc,:ao para os

problemas de que enfermam os armazens dos aprestos, coisa que nunca ouviu de ninguem e que repudia
em absoluto. E concluiu dizendo que o importante e que a Camara Municipal, em conjunto com a
Administra~ao

dos Portos do Douro e Leixoes, com o acompanhamento da Junta, encontrou uma solu~ao

para a requalificac,:ao daqueles armazens, o que acaba tambem por resolver os encargos elevados que
resu Ita m da sua man ute nc,:ao. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscric,:oes para uso da palavra, colocou em votac,:ao o

Plano de Atividades, Orc,:amento e Mapa de Pessoal para 2017 e Plano Plurianual da Uniao de Freguesias,
que inclui as seguintes propostas: Autoriza~ao para a Delega~ao de Competencias do Municipio na Junta e
Autorizac,:ao para a Junta estabelecer formas de coopera~ao com Entidades publicas e privadas, de que
resultou a sua REJEICAO POR MAIORIA {votos contra do PSD 5, CDS 1, CDU 2 e IND 1 = 9; votos favoraveis
do PS 7 = 7;

absten~ao

do BE 1 = 1}. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou, em Declarac,:ao de Voto, que a sua decisao de contribuir

para a rejeic,:ao daqueles documentos resulta da avaliac,:ao da atuac,:ao do Executive, que resumiu com
quatro "Des": - "D de Desnorte total; D de Distancia polftica; D de Desilusao profunda; e D de Desgosto
t re me n do" . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, fez chegar

a Mesa da Assembleia a Declarac,:ao que se junta a

esta Ata como Anexo E - 20.12.2016, onde se fundamenta o voto contra do seu Grupo Parlamentar ao
Plano de Atividades, Orc,:amento e Mapa de Pessoal para 2017 e Plano Plurianual da Uniao de Freguesia. ----

- OS DEPUTADOS JOAQUIM LEITE, do PSD, e ARTUR OLIVEIRA, do CDS, fizeram chegar

a Mesa

da

Assembleia a Declara~ao que se junta a esta Ata como Anexo F- 20.12.2016, onde se fundamenta o voto
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contra do seus Grupos Parlamentares ao Plano de Atividades, On;amento e Mapa de Pessoal para 2017 e
PIa no PI u ria n ua I da Un iao de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de passar ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, sublinhou a

importancia da aprovac;ao do Plano de Atividades e Orc;amento para o bom funcionamento e gestao da
Junta de Freguesia, sugerindo, por isso, que o Executivo fac;a uma reflexao sabre os argumentos aduzidos
nesta reuniao por todos os Deputados e apresente

aAssemble ia com a maior brevidade possivel uma nova

pro po sta da que Ies docu me nto s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, a prop6sito da intervenc;ao do Presidente da Assembleia, afirmou que o
Executivo tudo fara para auscultar todos os Grupos Parlamentares no mais breve espac;o de tempo, no
sentido de recolher os seus contributos por forma a criar condic;oes para a aprovac;ao de uma nova versao
destes im porta ntes documentos para a gestao da Junta. --------------------------------------------------------------------

3.3. APRECIACAO DA INFORMACAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E A
SITUACAO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS.

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA colocou-se

a disposic;ao

dos membros da Assembleia de Freguesia para

esclarecimento de todas as duvidas suscitadas pelo documento em apreciac;ao, que se junta a esta Ata
como Anexo G- 20.12.2016, nao tendo sido colocada nenhuma questao. --------------------------------------------- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram zero horas e quinze minutos, nao havendo mais nada a

tratar, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou a presente Ata (cuja minuta, que se anexa

a presente

ata como Anexo H - 20.12.2016, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que depois de lida foi

X ~Lov~~,J

por

GtvAGvl..b'U M'\).);::

em

reuniao

realizada

a

_ ___,(__1-_-_u_~_z._._L-=--"o l _.}.___ _,, e devidamente arquivada. ----------------------------------------

0

0

PRESIDENTE DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

~QNk~ b
l j SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS)

PRIMEIRO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA

(AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES)
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