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ATA N.2 39 
SESSAO EXTRAORDI NARIA 

17/02/2017 

- Aos dezassete dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e doze 

minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia da Uniao das Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada, no salao nobre do edificio da Junta em Sao Pedro da Afurada, no Centro Civico Rev. Padre Joaquim 

de Araujo, sem numero, presidida por Salvador Pereira dos Santos, coadjuvado por Augusto Jose Concei~ao 

Soares e Maria Jose Fonseca Pinto Alves, respetivamente l.Q e 2.Q Secretarios. ----------------------------------

- 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, Augusto 

Jose Concei~ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira e Jose Maria Moreira; (do PSD) -Alberto Amilcar 

Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri~o, Jose Ferreira da Costa, Rosa Joana da Silva Neto Aires e 

Alexandre Valente da Silva; (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. ----- ------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a seguinte falta justificada: Maria de Assun~ao dos Santos Carvalho, do CDS.----------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Joana Raquel Martins Carvalho, do PS, apresentou pedido de 

substitui~ao, dando assim Iugar a Jose Maria Moreira, do PS. Joaquim Magalhaes Leite, do PSD, apresentou 

pedido de substituir;ao, dando assim Iugar a Alexandre Valente da Silva, do PSD. 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 Iugar a Jose Carlos Soares Simoes 

Costa, d a CD U . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Secretario: Jose Raimundo Moreira Filipe; 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 substituir;ao da 2!!. Secretaria da Assembleia, 

Joana Raquel Martins Carvalho, convidou a Deputada Maria Jose Fonseca Pinto Alves a assumir nesta 

reuniao o Iugar de 2Q. Secretario da Mesa, a que esta anuiu, dando de seguida inicio a ORDEM DE 

TABALHOS. ------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------
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l.INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO ANTONIO PAULO REMELGADO chamou a atenc;:ao para a circulac;:ao indevida de viaturas na 

rua 27 de fevereiro, na Afurada, que e interdita ao transito, situac;:ao que se tem agravado ao Iongo dos 

tempos e que coloca em causa a seguranc;:a dos peoes. Alertou ainda para a ocupac;:ao abusiva da via por 

parte de alguns comerciantes, que instalam esplanadas e fogareiros a porta dos seus estabelecimentos, 

com prejuizo para a seguranc;:a e bem-estar dos cidadaos que transitam por aquela rua pedonal. Sublinhou 

que as situac;:oes por si relatadas sao sentidas de forma agravada por crianc;:as e cidadaos portadores de 

deficiencia, como acontece com um seu filho de tenra idade e por um seu irmao deficiente visual, que ja 

correram por varias vezes serios riscos de atropelamento e de queda por embate nos objetos que 

obstroem a via. E, a terminar, perguntou a quem devem ser assacadas responsabilidades se algo de mais 

grave vier a acontecer por falta de controlo e fiscalizac;:ao destas situac;:oes. ------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Antonio Paulo Remelgado, reconheceu que estas 

questoes ja lhe tinham sido colocadas num passado recente, tendo desde logo questionado sobre o 

assunto as entidades responsaveis pela regulac;:ao e fiscalizac;:ao de transito, bern como pelo licenciamento 

de ocupac;:ao do espac;:o publico com esplanadas e objetos de apoio ao neg6cio de alguns dos comerciantes 

da rua 27 de fevereiro. Depois de manifestar a sua preocupac;:ao pelo agravamento das situac;:oes relatadas, 

comprometeu-se a fazer nova abordagem junto da Policia de Seguranc;:a Publica e da Camara Municipal de 

Gaia, no sentido de que sejam adotadas com a maior celeridade as medidas consideradas adequadas. E, a 

terminar, agradeceu a chamada de atenc;:ao feita por este concidadao. -------------------------------------------

2 . LEITURA E VOTA~AO DE ATAS 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA co locou a discussao e votac;:ao as Atas das reunioes a baixo indicadas: -----

- Ata da Reuniao de 13 de dezembro de 2016- APROVADA POR UNANIMIDADE; ------------------------------- ----

- Ata da Reuniao de 20 de dezembro 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 p rese n te A ta : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo A - 17.02.2017 Correspondencia Recebida 

Anexo B -17.02.2017 Correspondencia Expedida 
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3.2. OUTROS ASSUNTOS, conforme o n2 1 do art2. 242 do Regimento 

-A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, apresentou a considera~ao do plenario as seguintes propostas: -----------

Anexo C- 17.02.2017 VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DA APROVADO POR UNANIMIDADE 

SOGRA DO SECRETARIO DO EXECUTIVO DA 

JUNTA, RAIMUNDO FILIPE. 

Anexo D-17.02.2017 VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DO PAl APROVADO POR UNANIMIDADE 

DA FUNCIONARIA DA JUNTA ISAURA RAMOS. 

Anexo E- 17 .02.2017 VOTO DE PESAR: PELO FALECIMENTO DO APROVADO POR UNANIMIDADE 

ANTIGO FUNCIONARIO DA JUNTA ALBERTO 

LARANJEIRA. 

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, come~ou por manifestar a sua satisfar;:ao por terem sido 

finalmente protegidas as fotografias que estao expostas nos Lavadouros da Afurada, trabalho que 

considerou ter sido muito bern feito. Lamentou depois a situa~ao do Mercado da Afurada, cujas obras se 

arrastam desde o anterior mandata autarquico e que teme nao fiquem concluidas ate ao final do presente 

mandata. E chamou a aten~ao para o facto de estarem a ser feitas altera~oes ao seu projeto arquitet6nico, 

com a construr;:ao de uns muros no piso superior que provocarao impactos visuais negativos. Quis, por isso, 

saber se o Executivo da Junta sabia dessas altera~oes e se estas foram legalmente aprovadas, solicitando 

que o respetivo projeto de altera~oes seja disponibilizado aos membros da Assembleia . E, a terminar, a 

prop6sito de uma informa~ao fornecida pelo Presidente da Junta sobre uma anular;:ao registada no 

Regulamento e Tabela Geral de Taxas, Pre~os e Servir;:os, lamentou que s6 agora se tivesse dado 

conhecimento desse facto, uma vez que o Deputado Jose Costa, do PSD, ja tinha afirmado ha algum tempo 

que aq ue le Regu Ia me nto na o estava em vigor. ------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, pediu a palavra para esclarecer que o que tern contestado eo facto de 

o Regulamento e Tabela Geral de Taxas, Prer;:os e Servir;:os que esta afixado no ediffcio-sede da Junta e o 

que foi aprovado em dois mil e catorze e nao o que mereceu a aprova~ao da Assembleia o ano passado, o 

que n a 0 ace ita ne m com preen de. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, solicitou esclarecimentos sobre a situa~ao atual de uma dfvida 

da Junta a ADSE, que deixou de ser mencionada na documenta~ao fornecida aos membros da Assembleia, 

perguntando se ela existe de facto e, a confirmar-se a sua existencia, qual o seu valor em dois mil e treze e 
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qual o seu valor atualmente. E concluiu perguntando que demarches foram ou estao a ser feitas pelo 

Executivo da Junta para resolver este assunto. --------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta aos Deputados Rosa Novo, Francisco Crista, Jose Costa e Amilcar 

Araujo, comec;:ou por se solidarizar com os votos de pesar apresentados. Disse depois que a importancia 

das fotografias que ilustram a atividade das lavadeiras da Afurada expostas no Lavadouro publ ico exigia a 

sua protec;:ao e preservac;:ao, como foi alias reclamado na Assembleia. Afirmou de seguida desconhecer a 

existencia de quaisquer alterac;:oes ao projeto arquitet6nico do Mercado da Afurada, comprometendo-se a 

averiguar a situac;:ao junto da Camara Municipal. Esclareceu depois que o Regulamento e Tabela de Taxas, 

Prec;:os e Servic;:os aprovado no ana dois mil e dezasseis esta naturalmente em vigor, tendo sido apenas 

alterado o prec;:o das fotoc6pias que resultou de uma proposta da CDU e que assentava num Despacho da 

Comissao de Acesso aos Documentos Administrativos, entretanto revogado por legislac;:ao posterior. Par 

ultimo, reiterou que a divida a ADSE persiste sem qualquer alterac;:ao do seu valor, uma vez que aquela 

instituic;:ao ainda nao acordou com a Junta uma forma faseada do seu pagamento, recordando que aquela 

d ivi d a e u m pe sad o I egad o do pa ssa do. -----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, comec;:ou por proceder a leitura de uma Declarac;:ao Politica, 

que se junta a esta ata como Anexo F - 17.02.2017, que comec;:a por se focar sabre o alargamento da Rede 

do Metro do Porto e salida o avanc;:o da Linha Amarela ate Vila D'Este e ao Hospital Santos Silva, 

considerando que se trata de um objetivo de longa data das populac;:oes abrangidas e que s6 foi possivel 

atingir porque a derrota do governo PSD/CDS e a nova fase da politica nacional permitiram criar as 

condic;:oes para desbloquear o processo; debruc;:a-se depois sobre a descentralizac;:ao de competencias para 

as autarquias, temendo que esta venha a colocar em causa a universalidade de func;:oes sociais do Estado e 

de direitos constitucionais e a introduzir mais desigualdades e mais assimetrias entre os territ6rios; e, par 

fim, analisa o resultado da votac;:ao de Projeto-Lei do PCP que visava a reposic;:ao das Freguesias extintas no 

ano dais mil e treze, desiderata que o Grupo Parlamentar da CDU na Assembleia de Freguesia reafirma a 

intenc;:ao de manter como frente de trabalho, ao mesmo tempo que condena a posic;:ao do PS nacional e a 

sua extensao local sobre o assunto. E, a terminar, deu conhecimento de que ira apresentar um 

Requerimento solicitando ao Executivo capias de todos os protocolos e contratos interadministrativos 

ce le brados pe Ia Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------- -------------------

-A DEPUTADA FILIPA COSTA, do BE, apresentou a considerac;:ao do plena rio a seguinte proposta: -------------
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RECOMENDA,AO: CONTRA 0 RECURSO 

VfNCULOS PRECARIOS PELA JUNTA 

A 

DE 

FREGUESIA E EM DEFESA DA INTEGRA,AO DE 

TODOS OS TRABALHADORES AO SEU SERVI,O. 

l c 
APROVADO POR MAIORIA 

Votos favoraveis: 12 (PS 8, CDU 2, BE 1, 

IND 1) 

Votos contra: 4 (PSD 4) 

Absten~oes:2 (PSD 1, CDS1) 

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, comec;:ou por afirmar que o estado lastimavel dos passeios da rua 

Diogo Cassels continua sem resoluc;:ao, apesar da reclamac;:ao por si apresentada na Camara Municipal e da 

chamada de atenc;:ao que fez na Assembleia de Freguesia, tendo o Executivo da Junta ficado entao de 

interceder junto do Municipio. Relatou depois que quando saiu daquela sessao da Assembleia de Freguesia, 

realizada no ediffcio-sede da Junta, foi confrontado com a rua Candido dos Reis parcialmente as escuras, 

tendo acontecido agora exatamente o mesmo em boa parte da marginal quando se dirigia para a presente 

reuniao, pelo que reclamou do Executivo da Junta uma intervenc;:ao sobre este assunto. E, a terminar, 

ressalvou que estes casos nao sao da responsabilidade direta da Junta, mas que compete a esta exercer 

pressao junto da Camara para que eles sejam resolvidos atempadamente de forma a minorar os seus 

efeitos negativos na vida das populac;:oes. --------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE VALENTE DASILVA, do PSD, comec;:ou por se regozijar pelo infcio das obras de 

requalificac;:ao do Jardim do Morro, que afirmou serem ha muito exigidas pelos deputados do PSD e do CDS 

na Assembleia de Freguesia, face a sua importancia estrategica no desenvolvimento turistico da cidade e ao 

que ele encerra enquanto espac;:o de memoria dos cidadaos residentes. Enderec;:ou, por isso, os parabens ao 

Executivo camarario, e disse querer acreditar que o Executivo da Junta tambem tenha a sua quota-parte de 

responsabilidade neste desiderata enquanto forc;:a de pressao, porque se assim nao foi ficara muito triste. 

De seguida, recordou outras beneficiac;:oes realizadas naquela zona da cidade, muito concretamente no 

Bairro Joao Felix, que disse ter saudado em intervenc;:oes anteriores, nomeadamente o arranjo dos 

arruamentos, a instalac;:ao de urn novo sistema de esgoto das aguas pluviais e a renovac;:ao da instalac;:ao 

eletrica. Chamou depois a atenc;:ao para urn muro em risco de rulna naquele bairro residencial, de que ja fez 

relata por diversas vezes e que chegou a ser objeto de urn registo fotografico por parte de urn membra do 

Executivo da Junta com vista a uma exposic;:ao a Camara Municipal, mas que continua na mesma. E, a 

terminar, afirmou que teme a ruina do muro e as suas consequencias, mas que nao deixara de manifestar 

publica mente o seu regozijo sea queda nao se verificar por entretanto se realizarem as obras que ha muito 

se i m poem. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - -
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, come~ou por destacar a 

referenda feita a decisao governamental de alargar o Metro ate Vila D'Este, confessando que esperava que 

esse facto fosse tambem objeto de regozijo por parte dos demais grupos parlamentares da Assembleia de 

Freguesia. Sublinhou depois que a este primeiro alargamento do Metro em Gaia, que servira o Hospital 

Santos Silva, sucedera uma nova linha que ligara o Lugar das Devesas a Casa da Musica, no Porto, que 

servira outros lugares da Freguesia de Santa Marinha. De seguida, afirmou que a questao da desagrega~ao 

de freguesias nao lhe parece de momenta pertinente, preferindo debru~ar-se sabre a descentraliza~ao de 

competencias que se perspetiva para breve, a par de urn reforc;:o de cinco por cento da dota~ao or~amental 

para as autarquias locais, o que, na sua opiniao, representa um avan~o significative no exerdcio das 

politicas de proximidade e revela a grande importancia que e dada ao Poder Local pelos partidos de 

e sq ue rd a que su porta m o Govern o. -----------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a Deputada Filipa Costa, disse ser da maior pertinencia a proposta 

de recomenda~ao por si apresentada sabre e contra o recurso a vinculos precarios por parte das autarquias 

locais, o que esta, alias, em vias de ser resolvido pelo Governo, atraves de uma Le i que preve a integra~ao 

desses trabalhadores nos quadros dos organismos em que prestam servi~o. E, a terminar, lamentou apenas 

que aquela proposta nao tenha tambem aprofundado a questao da precariza~ao !aboral no que se refere as 

suas causas e origens, bern como a identifica~ao dos responsaveis por esta situa~ao. -----------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Artur Oliveira, come~ou por se debru~ar sabre a 

questao dos buracos existentes na rua Diogo Cassels, afirmando que se deslocara pessoalmente aquela 

arteria para se inteirar da dimensao do problema, reportando de imediato a situa~ao ao municipio para 

que o caso seja resolvido com a urgencia possfvel. Sabre a questao das deficiencias de ilumina~ao publica 

detetadas, afirmou que estas situa~oes sao normalmente resolvidas logo que reportadas aos servi~os 

camararios que tern por missao fazer a articula~ao com a EDP, o que decerto acontecera tambem desta 

feita logo que a Junta relate as situa~oes concretas, a menos que as razoes tecnicas sejam de maior 

com p I ex ida d e . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao Deputado Alexandre Valente da Silva, registou com agrado a 

manifesta~ao de regozijo pelo inicio das obras de requalifica~ao do Jardim do Morro, recordando no 

entanto que o atual Executive camarario, em colabora~ao com o Executive da Junta, resolveu em t res anos 

uma questao que os anteriores executives municipal e de freguesia de coliga~ao PSD/ CDS deixaram 

arrastar durante dezasseis e doze anos, respetivamente. A terminar, disse que ira aferir de novo o estado 

do muro de suporte do Bairro Joao Felix, remetendo de seguida o assunto a considera~ao da Prote~ao Civil. 
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4 . PERJODO 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 JUNTA fez uma breve apresenta~ao dos documentos em aprecia~ao, que se junta a 

esta Ata como Anexo H - 17.02.2017, dando nota de algumas das altera~oes introduzidas a sua primeira 

versao, que viria a ser rejeitada pela Assembleia de Freguesia na sua sessao ordinaria de dezembro 

passado. E, por fim, pediu autoriza~ao para que seja o Secretario da Junta a dar resposta a todos os pedidos 

de esclarecimento e duvidas suscitadas pelo plena rio, a exce~ao dos assuntos relacionados como cemiterio 

paroquial, que requereu que sejam respondidos pelo Vogal do Executivo da Junta detentor do respetivo 

p e I o u r o . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, come~ou por considerar que a nova versao do Plano e Or~amento 

para 2017 ignorou as chamadas de aten~ao feit as aquando da discussao da sua primeira versao, acabando, 

alias, por agravar alguns dos pontos mais negativos, que passou a identificar. Antes, porem, manifestou o 

seu descontentamento pelo Executivo da Junta continuar a refugiar-se no passado para justificar o seu mau 

desempenho, trazendo de novo a cola~ao a auditoria realizada as contas das antigas Juntas de Santa 

Marinha e Sao Pedro da Afurada, onde nao foram detetados quaisquer atos que configurem crime, dolo, 

peculato ou fraude, mas simplesmente algumas irregularidades a luz da lei dos Compromissos. E chamou a 

aten~ao para o facto de essa lei datar de doze de setembro de dois mil e treze, tendo os anteriores 

executivos terminado os seus mandatos no mes de outubro seguinte, nao havendo tempo suficiente para 

uma adapta~ao plena aquela nova realidade. Saudou depois a inten~ao do atual Executivo de disponibilizar 

finalmente capias de todos OS protocolos celebrados pela Junta, nao concordando porem que esses 

documentos sejam apenas facultados aos lideres parlamentares e atraves de e-mail, meio de expediente 

que o PS nunca aceitou quando era oposi~ao . De seguida, so licitou informa~ao sobre o funcionamento dos 

servi~os de cobran~a do cemiterio no que respeita ao pagamento das remissoes em divida, com varios anos 

de dura~ao, situa~ao que continua a registar-se. Constatou depois que o or~amento em aprecia~ao registou 

um acrescimo de sessenta mil euros face a sua primeira versao, sendo cinquenta mil euros de receitas de 

capital, valor esse que deveria ser todo ele inscrito em despesas de capital e nao apenas metade como 

acontece. Chamou de seguida a aten~ao para o facto de se continuar a ignorar neste or~amento o valor em 

divida a ADSE, que em dois mil e quinze ja ascendia a mais de cinquenta mil euros e sobre a qual se falou de 
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uma proposta de acordo de faseamento do seu pagamento, pedindo por isso esclarecimento sobre o 

assunto. Sobre as despesas correntes, procurou saber por que razao nao se da conhecimento dos valores a 

transferir individualmente para cada uma das institui~oes a apoiar pela Junta. A terminar, estranhou o valor 

inscrito no or~amento em transferencias do Municipio ao abrigo dos acordos de delega~ao de 

competencias, que se citra em apenas mil euros, uma vez que se tem conhecimento de um protocolo 

ce lebrado entre a Junta e a Camara Municipal no montante de duzentos e dez mil euros, reclamando par 

isso explica~oes sabre o assunto. -------- ------------------------------- -------------- -----------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, procedeu a leitu ra de uma Declara~ao Politica, que se junta a 

esta ata como Anexo l - 17.02.2017, onde se reflete a posi~ao da CDU sabre a segunda versao da Proposta 

de Plano e On;amento para 2017. Sublinhando que esta contem respostas a dive rsos reparos 

anteriormente avan~ados por aquela for~a poHtica, contemplando varias questoes que reputa de 

primordial importancia, acaba par dar nota, porem, de que resta saber e verif icar, ao Iongo do ano, se a 

Junta t ransformara as palavras constantes naquele documento em atos conformes ou se prosseguira com o 

que considera ser uma polit ica que no essencial e semelhante a que foi prosseguida no passado recente 

pe la coliga~ao PSD/CDS, embora com outra ret6rica e um enfoque menos desertico. --------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, usou da pa lavra para so licitar o seguinte esclarecimento ao 

Deputado Jose Carlos Costa, ao concluir da sua intervenc;ao que o Grupo Parlamentar que aquele 

representa se prepoe viabilizar o documento em discussao: "0 que tenciona fazer a CDU se o Execut ivo da 

Junta de Freguesia nao transformar as pa lavras constantes da nova versao do Plano e Or~amento para 2017 

em a tos conform e s ?" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Jose Costa, comec;ou por afirmar, em nota 

previa, que a nova versao do Plano e Orc;amento para 2017 resulta de um compromisso de traba lho feito 

com a CDU eo BE, lamentando que os restantes partidos da oposic;ao nao tivessem tambem correspondido 

ao convite da Junta para darem o seu contributo na sua elaborac;ao final. Rea lc;ou, porem, que uma recente 

intervenc;ao daquele deputado foi tida em conta na sua redac;ao, dando origem a a ltera~ao da designac;ao 

"Concessao de Jazigos" no or~amento das receitas, que nao estava correta e vinha transitando assim ha 

muitos anos em todos os orc;amentos, passando a ter a designa~ao "Concessao de Terrenos para Jazigos e 

Sepulturas". Salientou tambem que uma outra chamada de aten~ao feita par mais um deputado do PSD, 

numa das reunioes de dezembro passado, ao afirmar que o or~amento era demasiado curto para tanta 

obra, foi levada em conta, tendo sido o or~amento refor~ado em cinquenta e cinco mil euros. E sublinhou 

que, com este refor~o no dominio das receitas, e possivel acaute lar a real iza~ao de obras no edificio-sede 

da Junta tendo em vista a instala~ao dos servi~os de atendimento ao publico no piso inferior e a 
--·--------------------
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contrata~ao de mais urn funciomlrio para alem dos anteriormente previstos a que acresce tambem a 

resolu~ao das questoes de precariza~ao laboral interna a que urge por cobro. Admitiu depois que nunca 

aceitou no passado, enquanto deputado da assembleia de freguesia, que os documentos lhe fossem 

distribuidos atraves de e-mail, mas considerou que os avan~os tecnol6gicos entretanto registados e a 

democratiza~ao do uso do computador justificam agora a utiliza~ao do correio eletr6nico para aquele fim. 

Sobre a divida da Junta a ADSE, afirmou que o Executivo optou por nao a incluir no or~amento das despesas 

porque nao existe a certeza da necessidade de efetivar qualquer pagamento no decurso do presente ano. 

No que respeita a verba inscrita para apoio as institui~oes das duas freguesias, afirmou que se trata de urn 

valor indicativa, equivalente ao montante do ano anterior, nao sendo possivel neste memento elencar os 

nomes das institui~oes a apoiar e qual o respetivo valor a protocolar com cada uma delas porque essa 

decisao ainda nao foi tomada. Ja no que se refere ao valor da receita correspondente as transferencias do 

Municipio ao abrigo dos acordos de delega~ao de competencias, disse ter sido inscrita uma verba minima 

apenas para abrir a respetiva rubrica porque aquele assunto ainda nao foi discutido em Assembleia 

M u n ici pa I. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 VOGAL AGOSTINHO VIANA, em resposta ao Deputado Jose Costa, come~ou por afirmar nao perceber a 

preocupa~ao com as remissoes no que respeita a pagamentos em falta, uma vez que essas verbas nao sao 

muito significativas comparativamente as dividas com ossarios e enterramentos. De seguida, esclareceu 

que os servi~os de secretaria do Cemiterio tem enviado regularmente oficios onde se recorda os devedores 

para a necessidade de se cumprirem os prazos dos pagamentos em falta, havendo, porem, sempre alguma 

tolerancia face a situa~oes de reconhecida insuficiencia econ6mica. Adiantou, no entanto, que ate ao final 

do mandato do atual Executive muito pouco dinheiro ficara por receber, apesar da flexibilidade imprimida 

na gestao dessas cobran~as. Recordou entretanto que, das dividas com inuma~oes, dezasseis mil euros 

correspondem a acordos de pagamento celebrados pelos executives anteriores, alguns deles autorizando 

que os devedores s6 paguem quando t iverem possibilidade, o que dificulta a cobran~a, uma vez que estes 

se limitam a dizer que ainda nao tem possibilidade de fazer o pagamento, cont inuando a nao pagar. E, a 

terminar, afirmou que isso agora nao acontece, sendo os acordos de pagamento devidamente elaborados 

pelo departamento juridico da Junta, com assinatura reconhecida notarialmente, salvaguardando a defesa 

do era rio pub I ico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, considerou que o 

documento em aprecia~ao e de facto da exclusiva responsabilidade do Executivo e nao configura qualquer 

tipo de coliga~ao ou de responsabilidade partilhada com qualquer partido da oposi~ao, salientando no 

entanto a importancia dos contributes da CDU e do BE na sua elabora~ao final, que vieram a ser decisivos 
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no que aquele representa de maior correspondencia com os anseios, aspira~oes e reivindica~oes das 

popula~oes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNOO FILIPE, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que o documento 

em apre~o e um plano de inten~oes, admitindo ate que ele nao se concretize na integra, mas garantiu que 

o Executive tudo fara no sentido da sua concretiza~ao plena. ------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, a prop6sito do envio das c6pias dos protocolos celebrados pela 

Junta por correio eletr6nico, sublinhou que e a inten~ao do Executive da Junta faze-lo apenas para os 

lideres dos grupos parlamentares da Assembleia de Freguesia, pelo ficou na duvida se ira receber aquela 

documenta~ao, uma vez que nao e lider. -------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por manifestar a sua concordancia com a inten~ao do 

Executive de enviar as c6pias dos protocolos por e-mail para os lideres do grupos parlamentares, uma vez 

que e a favor da desmaterializa~ao do expediente em defesa do meio ambiente, tratando ela propria de 

remeter depois a documenta~ao para todos os membros da sua bancada. De seguida, afirmou a sua 

satisfa~ao pelos esclarecimentos prestados pelo Secretario da Junta, salientando que as receitas e as 

despesas que nao constam do or~amento por haver duvidas sabre a sua concretizac;ao e seus respetivos 

montantes podem ser objeto de or~amento retificativo no decurso do exerdcio sempre que estas sejam 

u m a rea I ida de. ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, elogiou a proposta do Plano de Atividades em apre~o, 

considerando-o realista e transparente, elencando de seguida algumas das iniciativas inscritas, 

nomeadamente as beneficia~oes previstas para os Armazens de Aprestos, para a sede do Rancho Folcl6rico 

da Afurada e para o telhado do salao nobre do edificio-sede da Uniao de Freguesias, bern como a 

integra~ao dos trabalhadores da Junta com vinculo precario. -------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ALEXANDRE DA SILVA, do PSD, usou da palavra para pedir esclarecimentos sabre a 

necessidade da contrata~ao de uma enfermeira, alegadamente para coordenar as quatro que prestam 

servi~o durante duas horas por semana, questionando a necessidade dessa contrata~ao e chamando a 

aten~ao para os montantes pagos a estas colaboradoras, que afirmou estarem muito acima dos valores 

norma I mente praticados por estes servi~os. -----------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, comec;ou por afirmar que a sua preocupac;ao com os pagamentos de 

remissoes em falta resulta do facto de constar uma referenda a essa questao no documento em apre~o . E, 

de seguida, alegou que a divida de dezasseis mil euros de inuma~oes de nao recenseados na Uniao de 

Freguesias deriva do facto de os executives anteriores terem sido flexiveis, afirmando porem que a sua 

cobranc;a e agora uma responsabilidade do atual Executive, que se diz tambem flexlvel. Procurou depois 
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rebater essa alegada flexibilidade, trazendo a cola~ao um caso pessoal, ao exibir um oficio onde a Junta lhe 

da o prazo de quinze dias para fazer o pagamento da remissao de seus falecidos pais, sob pena de se 

proceder a abertura da sepultura e exuma~ao das ossadas com a correspondente traslada~ao para o 

ossario geral. Depois de condenar este procedimento burocratico excessive, que na sua opiniao devia ser 

substituido por um contacto previo pessoal e por afixa~ao de edital-aviso junto da respetiva sepultura, 

disse que o PSD nao se fez ouvir ao abrigo do Estatuto do Direito da Oposi~ao na elaborac;ao do documento 

em apreciac;ao, mas que deixou expressas na declara~ao de voto sobre a rejeic;ao da sua primeira versao as 

devidas justificac;oes criticas. Refon;:ou depois a sua critica a nao-inclusao no Orc;amento do valor da divida 

a ADSE, ou pelo menos do correspondente a proposta feita de faseamento do seu pagamento, no 

montante de mil euros por mes. Criticou de novo a nao-especificac;ao das instituic;oes apoiadas 

finance iramente pela Junta, e seus respetivos valores, e a nao-inclusao no Orc;amento do va lor de duzentos 

e dez mil euros ja protocolado com a Camara Municipal referente a delegac;ao de competencias, pese 

embora esse acordo esteja ainda sujeito a ratificac;ao da Assembleia Municipal. E, a terminar, disse que o 

Grupo Parlamentar do PSD nao esta de acordo com as justificac;oes apresentadas pelo Executive da Junta, 

pelo que votara contra esta nova versao do Plano e Orc;amento.---------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Amilcar Araujo, justificou a intenc;ao do 

envio das c6pias dos protocolos celebrados pela Junta apenas para os lideres parlamentares com o 

prop6sito de facilitar a vida aos servic;os administrativos da autarquia, deixando a aqueles a tarefa de fazer 

a distribuic;ao da documentac;:ao por todos os membros dos seus respetivos grupos. Mas, a terminar, 

afirmou que a Junta enviara uma c6pia dos documentos diretamente para o enderec;o eletr6nico daquele 

deputado, se for esta a sua vontade, disponibilizando-se ate a fazer o seu envio em suporte fisico se ele 

ass i m o de se j a r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta a Deputada Rosa Novo, agradeceu a disponibilidade 

manifestada de fazer a distribuic;:ao da documentac;ao supra pelos restantes membros do seu Grupo 

Pa rl am e nta r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Adelino Araujo, agradeceu as palavras 

elogiosas ao Plano de Atividades, particularmente a algumas das iniciativas projetadas, e aproveitou o 

ensejo da referenda a requalificac;ao dos Armazens de Aprestos para sublinhar a proposta de reduc;ao de 

cinco por cento do valor da renda mensal daqueles, que resulta de uma sugestao do Bloco de Esquerda que 

foi acolhida pelo Executive da Junta. -------------------------------------------------------- -----------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Alexandre Valente Silva, comec;:ou por 

afirmar que existe urn erro no calculo do valor/hora dos custos com a colaborac;ao das enfermeiras ao 
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servi~o da Junta, uma vez que estas nao trabalham apenas duas horas por semana, mas sim tn?s perlodos 

de duas horas por semana, o que ajusta os va lores auferidos aos pre~os normalmente praticados pelas 

profissionais de enfermagem. E, a terminar, justificou a inten~ao da contrata~ao de mais um tecnico de 

enfermagem com a implementa~ao de novas dinamicas ao nlvel dos cuidados primaries de saude 

decorrentes da confirma~ao da anunciada descentraliza~ao de competencias nestes domlnios para as 

autarquias, de forma a manter a Junta na linha da frente na presta~ao deste tipo de servi~os. -----------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Jose Costa, reiterou que o Executive da 

Junta teve em conta algumas interven~oes feitas por deputados do PSD na elabora~ao do documento em 

aprecia~ao, bern como as justifica~oes apresentadas em declara~ao de voto aquando da rejei~ao da sua 

primeira versao. E, a terminar, defendeu mais uma vez que seria errado incluir um valor relative a 

delega~oes de competencias que ainda depende de ratifica~ao da Assembleia Municipal, o mesmo se 

passando relativamente as institui~oes a apoiar pela Junta, e respetivas verbas, cuja decisao ainda nao foi 

tom ad a . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 VOGAL AGOSTINHO VIANA, em resposta ao Deputado Jose Costa, deixou claro que ninguem pode ter a 

leviandade de pensar que alguma vez sera feita uma exuma~ao a revelia dos familiares responsaveis pelas 

respetivas sepulturas sem que se esgotem todos os esfor~os de contacto direto com estes. Afirmou, porem, 

que nao pode deixar de ser feito o ofkio-tipo a que foi feito referenda, enviado par correio registado e com 

aviso de rece~ao, para que ninguem possa dizer que nao foi contactado para proceder a remissao dentro 

p ra z o de vi do . - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, solicitou a palavra para refor~ar que entende ter direito a 

receber diretamente toda a documenta~ao destinada aos membros Assembleia de Freguesia sem estar 

dependente do reencaminhamento do Hder do seu grupo parlamentar, como sempre tern acontecido, 

mesmo quando se trata de informa~ao nao sujeita a aprecia~ao da Assembleia, que o Presidente da Junta 

ente nde faculta r com a lguma regula rid ad e. -----------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, insurgiu-se contra o tear do offcio enviado para o Deputado Jose 

Costa sabre o pagamento da remissao de seus falecidos pais, que considerou inadmisslvel, afirmando que 

ha outras maneiras de fazer cumprir a Le i sem ser tao violento. ---------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscri~oes para usa da palavra, colocou em vota~ao o 

Plano de Atividades, Or~amento e Mapa de Pessoal para 2017 e Plano Plurianual da Uniao de Freguesias, 

que inclui as segu intes propostas: Autoriza~ao para a Delega~ao de Competencias do Municipio na Junta e 

Autoriza~ao para a Junta estabelecer formas de coopera~ao com Entidades publicas e privadas, de que 

resultou a sua APROVACAO POR MAIORIA (votos favoraveis do PS 8, CDU 2 e BE 1 = 11; votos contra do 
-----------------------
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PSD 5, CDS 1 E IND 1 = 7) . -------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou, em Declara~ao de Voto, que a sua decisao de votar contra 

assenta no facto de nao acreditar que o Executivo da Junta transforme as inten~6es inscritas no Plano e 

Or~amento para 2017 em atos conformes. --------------------------------------------------------------------------------------

4.2. APRECIACAO E VOTAcAO DAS ALTERAC0ES AO REGULAMENTO/ORGANOGRAMA DE ORGANIZACAO 

DOS SERVICOS DA JUNTA DE FREGUESIA. 

-0 PRESIDENTE DAJUNTA pediu autoriza~ao para que seja o Secretario da Junta a apresentar as a ltera~6es 

em aprecia~ao e a responder as duvidas que sejam suscitadas pelo plena rio. ------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE afirmou que as altera~6es propostas visam preencher algumas 

omiss6es de servi~os, como a Equipa de Rua, a loja Social ou o Polo da Biblioteca Municipal na Afurada, 

bern como algumas lacunas no dominio das atribui~6es, nomeadamente ao nfvel da sec~ao de 

administra~ao e finan~as, dos servi~os de atendimento ao publico e da consultoria jurfdica . E chamou a 

aten~ao para a inclusao de uma nota que estabelece que as duvidas que possam surgir quanto a 

delimita~ao das atribui~6es das sec~6es, servi~os e nucleos da Junta de Freguesia serao resolvidas por 

delibera~ao do Executivo, salvaguardando o recurso para as entidades competentes em materias laborais, 

administrativas e financeiras. E, a terminar, agradeceu os contributos dados nesta materia pelas for~as 

polfticas com assento na Assembleia de Freguesia, nomeadamente a CDU, que foi determinante na 

melhoria deste documento que agora se apresenta mais adequado as necessidades de organiza~ao da 

Junta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, usou da palavra para perguntar seas atribui~6es agora cometidas a 
consultoria jurfdica estao todas enquadradas nas obriga~oes contratuais inscritas no acordo de presta~ao 

de servi~os rubricado com o atua I consultor jurfdico. ------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, depois de pedir desculpa para o caso de se julgar que se trata 

de um preciosismo seu, manifestou um protesto contra o uso de estrangeirismo num vocabulo do 

documento em aprecia~ao, reclamando que se fa~a a devida corre~ao, afirmando que a lingua portuguesa 

tambem se defende nestes pequenos-pormenores. -------- ----------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, afirmou que as atribui~oes 

nao contempladas no contrato de presta~ao de servi~os celebrado com o consultor jurfdico da Junta serao 

incluidas na rela~ao jurfdica de trabalho com este colaborador seas propostas agora em aprecia~ao vierem 

a ser a provadas pel a Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE, em resposta aos Deputado Amflcar Araujo, agradeceu a chamada de 
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aten~ao e pediu a condescendencia do plenario pelo erro cometido, que de imediato corrigiu com a 

an uencia dos me m bros da Assemble ia. ---------------------------------------------------------- --------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscri~oes para uso da palavra, colocou em vota~ao a 

proposta de altera~oes ao Regulamento/Organograma de Organiza~ao dos Servi~os da Junta de Freguesia, 

que se junta a esta Ata como Anexo J - 17.02.2017, de que resultou a sua APROVACAO POR MAIORIA 

(votos favoraveis do PS 8, PSD 5, CDS 1, CDU 2 e BE 1 = 17; absten~ao do Deputado IND = 1). ---------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, afirmou, em Declara~ao de Voto, que a sua absten~ao se deveu a 

deveu a falta de clareza da resposta a questao por si suscitada e pela forma "urn pouco a vontade do 

fregues" como o consultor jurfdico da Junta tern exercido as suas fun~oes.----------------------------------------

4.3. APRECIACAO E VOTACAO DA REVISAO N!!. 1 - ORCAMENTO (RECEITA E DESPESA / PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS). 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA pediu autoriza~ao para que seja o Secretario da Junta a fazer a apresenta~ao do 

documento em ap recia~ao e a responder as duvidas que sejam suscitadas. ------------------------------------------

- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE come~ou por justificar a apresenta~ao a destempo da revisao 

or~amental em apre~o com o facto de a Junta de Freguesia ter sido surpreendida com uma transferencia de 

quarenta e cinco mil euros por parte da Camara Municipal nos ultimos dias do ano passado, nao havendo, 

por isso, oportunidade de fazer a sua apresenta~ao antes do termo do ano fiscal. E, a terminar, justificou as 

razoes que levaram a inscrever aquele montante na rubrica Obras de Conserva~ao e Beneficia~ao Diversas 

no capitulo d as des pes as. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do PSD, disse nao haver justifica~ao para a apresenta~ao fora de tempo da 

proposta de revisao or~amental em apre~o, uma vez que a transferencia financeira do Municipio ocorreu a 

dezanove de dezembro do ano passado e no dia seguinte teve Iugar uma reuniao da Assembleia de 

Freguesia. Chamou depois a aten~ao para o facto de a rubrica Obras de Conserva~ao e Beneficia~ao 

Diversas ja ter sido anteriormente objeto de uma altera~ao interna, ao ser reduzida a sua dota~ao inicial de 

dez mil euros para tres mil cento e cinquenta euros. E, a terminar, refor~ou que esta proposta de revisao 

or~amenta l devia ter sido apresentada antes do dia trinta e urn de dezembro do ano passado, nem que 

para isso fosse necessaria a convoca~ao de uma Assembleia de Freguesia Extraordinaria. ---- ------------- --

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por afirmar que os argumentos aduzidos pelo 

anterior orador co lhem, ressalvando ainda que as justifica~oes tecnicas agora descritas pelo Executivo da 

Junta sabre as razoes da revisao or~amental apresentada deviam ter sido expostas no documento de 

su porte a proposta em a pre~o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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- 0 SECRETARIO RAIMUNDO FILIPE disse concordar com as observa~oes feitas pelos dois oradores 

anteriores, do PSD e da CDU, prometendo que o Executive da Junta procedera no futuro em conformidade 

com as ressalvas e criticas apresentadas. ----------------------------------------------------------------------------------------

-o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, nao havendo mais inscri~oes para uso da palavra, colocou em vota~ao o 

documento em aprecia~ao, que se junta a esta Ata como Anexo K - 17.02.2017,_de que resultou a sua 

APROVACAO POR MAIORIA (votos favoraveis do PS 8, PSD 5, CDS 1, CDU 2 e BE 1 = 17; voto contra do 

De p uta do IN D = 1). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e tres horas e quarenta 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 L - 17.02.2017, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE}, que depois de 

lida foi {:\ \ 1\.o v4~ t por ..____, 'N A rJ: Hi :0 r~) .£ , em reuniao real izada a 

___________ _, e devida mente a rq uivada. ----------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA A SSEMBLE lADE FREGUESIA 0 PRIMEIRO SECRETARIO DA AsSEMBLEIA DE FREGUESIA 

~1 v<Lh c"~ C \. J . s;: 
-------------~--~ 

( ____ ___.....__ 

(SALVADOR PEREIRA DOS SANTOS) (AUGUSTO JOSE CONCEI~O SOARES) 
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