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ATA N.2 41 
SESSAO ORDINARIA 

2!. REUNIAO- 08/05/2017 
- Aos oito dias do mes de maio do ano de dois mil e dezassete, 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 

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 Conceic;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 Conceic;ao Soares, Margarida Maria Gomes Ferreira, 

Jose Maria Moreira e Sonia Cristina Roseira e Cunha; (do PSD) - Alberto Amilcar Moreira de Araujo, 

Ana bela de Almeida Carric;o, Rosa Joana da Silva Neto Aires, Joao Paulo da Silva Neto e Jorge Artur Correia 

de Almeida; (do CDS/PP) - Artur Fernando Ramalho Pacheco Pereira de Oliveira e Maria de Assunc;ao dos 

Santos Carvalho; (da CDU) - Francisco Jose Marques Crista e Jose Carlos Soares Simoes Costa; (do BE) -

Filipa Marlene Mendes da Costa; (JND) - Eduardo Jose Moreira Matos. -----------------------------------------------

- Registou-se a seguinte falta justificada: Rita Isabel Azevedo Rola, do PS. --------------------------------------------

- Registaram-se as seguintes substitui~oes: Joana Raquel Martins Carvalho e Maria Jose Fonseca Pinto 

Alves, do PS, apresentaram pedidos de substituic;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 Ol iveira, da CDU, apresentaram pedidos de 

substituic;ao, dando assim Iugar a Jose Carlos Soares Simoes Costa, da CDU. Jose Ferreira da Costa, 

Alexandre Valente da Silva, Eduardo Alves Pinto e Alexandra Joao Fortuna de Sousa, do PSD, apresentaram 

pedidos de substituic;ao, dando assim Iugar a Joao Paulo da Silva Neto e Jorge Artur Correia de Almeida, do 

P S D . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Do Executive da Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente Substitute: Mario Vicente Sousa 

Silva Reis; 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 substituic;ao da 2l!. Secretaria da Assembleia, 

Joana Raquel Martins Carvalho, convidou o Deputado Jose Maria Moreira a assumir nesta reuniao o Iugar 

de 2 2 . Secreta rio da Mesa, a que este an u i u. ----------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA comec;ou por dar posse ao cidadao Joao Paulo da Silva Neto como 

Deputado, dando de seguida inicio a ORDEM DE TRABALHOS. -------------------------------------------------------------
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1. INTERVEN~AO DO PUBLICO 

- 0 CIDADAO ALBERTO RIBEIRO chamou a aten~ao para um conjunto de graves problemas que afetam o 

Clube Desportivo do Candal, agremia~ao gerida por uma comissao administrativa a que preside desde ha 

dois anos com a missao de ultrapassar uma situa~ao de falencia iminente, queixando-se da falta de apoios 

do poder autarquico. Relativamente a Camara Municipal, acusou o seu vereador do Desporto de ignorar o 

estado lamentavel em que se encontra o relvado sintetico adquirido pelo municipio, devido a sua 

incompetente instala~ao por parte de uma empresa contratada para o efeito por aquela autarquia. Depois 

de sublinhar que aquela situa~ao ja provocou lesoes de alguma gravidade em diversos atletas, a que 

acresce os diversos custos desportivos e financeiros que lhes estao associados, acusou o vereador do 

Desporto de nao reagir aos sucessivos e-mails que o Clube Desportivo do Candal lhe tem enviado no 

sentido de se encontrar uma solu~ao para o problema. No que respeita a autarquia de freguesia, depois de 

afirmar que o Presidente da Junta parece mais interessado em apoiar a anunciada candidatura a 

presidencia do Clube Desportivo do Candal de um membro da sua lista concorrente as pr6ximas elei~oes 

autarquicas do que em apoiar aquele clube centenario, questionou o Executivo sobre a data da 

transferencia do montante da ajuda financeira prometida, recordando que o Clube Desportivo do Candal 

tem que satisfazer um compromisso de pagamentos em falta a EDP ate ao proximo dia vinte de maio. E, a 

terminar, informou que a Sala de Convfvio daquela agremia~ao desportiva precisa de uma reabilita~ao 

urgente, razao pela qual ira ser levada a cabo a realiza~ao de um evento que tem como objetivo a 

angaria~ao de fundos para aquele fim, convidando todos os autarcas a participar. ---------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERC[CIO, em resposta ao cidadao Alberto Ribeiro, come~ou por lamentar 

a diffcil situa~ao que atravessa o centenario Clube Desportivo do Candal, nao competindo, porem, a Junta 

de. Freguesia substituir-se a sua comissao administrativa na resolu~ao dos problemas que enfrenta. 

lnformou que a Junta tem respondido positivamente a todas as solicita~oes que lhe tem feito chegar, 

recordando que recentemente procedeu a remo~ao de ervas junto ao relvado do Estadio Rei Ramiro, 

estando prevista para amanha, dia nove de maio, a desloca~ao da sua Brigada de Rua para o ringue do 

Clube Desportivo do Candal, a fim de proceder a sua limpeza com vista a prepara~ao do evento de 

angaria~ao de fundos para a reab ilita~ao da Sala de Convfvio do Clube, que se realiza no proximo domingo. 

No que respeita ao pagamento da comparticipa~ao financeira da Junta, afirmou que a sua transferencia 

devera acontecer nas pr6ximas semanas, recordando que so podera faze-lo depois do Clube apresentar 

certidao das Finan~as que comprove a sua regulariza~ao fiscal. A terminar, afirmou que a Junta nao deixara 

de reportar a Camara Municipal a situa~ao aqui relatada pelo presidente da comissao administrativa do 

---------------------------------------------------·----·------------------------------------------------
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Clube Desportivo do Candal, aconselhando-o, no entanto, a expor tambem o assunto em reuniao da 

Assemble i a M u n i ci pa I.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, fez chegar a Mesa da Assembleia um Requerimento, que se 

junta a esta Ata como Anexo A - 08.05.2017, no sentido de ser agendado um Ponto Previa na Ordem de 

Trabalho da presente reuniao, o que mereceu a anuencia unanime do plenario. -------------------------------------

2. PONTO PREVIO 

- 0 DEPUTADO JOSE CARLOS COSTA, da CDU, come~ou por dizer que a for~a politica que representa vem 

efetuando reunioes com as coletividades, nas quais tem detetado situa~oes que exigem uma resposta dos 

6rgaos autarquicos. Depois de recordar a situa~ao vivida pelo Centro Democratico d'lnstru~ao Latino 

Coelho, que foi ha muito discutida pelos membros desta Assembleia de Freguesia, afirmou que importa 

nesta reuniao discutir outras situa~oes de carencia que afetam as coletividades. E passou a expor o caso 

concreto do Clube Desportivo do Candal, que enfrenta diversos problemas, nomeadamente a nivel de 

deficiencias infraestruturais e de elevado grau de endividamento financeiro, entre uma infeliz e vasta 

pan6plia . Ressalvou que nao esta a pretender dizer que e da competencia da Junta resolve-los, uma vez 

que uns sao do foro interno daquela institui~ao e outros da competencia municipal. Mas defende que e 
tambem dever da Junta diligenciar apoios, mesmo ate procurar mediar ou dirimir a resolu~ao de questoes 

que redundem no dano coletivo que representa a neutraliza~ao ou possivel fecho de uma tal institui~ao. 

Prosseguindo, disse entender que o Executive da Junta deve apoiar as coletividades que de tal necessitem, 

em prol do bem-estar social ao qual servem estas verdadeiras escolas de democracia. De seguida, 

sublinhou que a CDU pugna, como se pode ver pelo teor das suas propostas de sempre e como se pode 

tambem constatar pelo disposto na segunda versao do Plano e Or~amento desta Junta para 2017, onde se 

incluiu sob sua proposta o Conselho das Coletividades e o papel para que este advoga no Regulamento a 

estabelecer para a atribui~ao dos respetivos apoios, a apresentar pela Junta e do qual o Grupo Parlamentar 

da CDU aguarda detalhes. Voltando ao caso concreto do Clube Desportivo do Candal, afirmou crer que as 

subven~oes que o Executive da Junta divulgou publicamente ter pago a esta coletividade sao 

manifestamente insuficientes face a gravidade das situa~oes por ela vividas, defendendo que tera de haver 

Iugar a um acrescido magisterio de influencia, por parte da Junta, no sentido de sensibilizar as mais diversas 

entidades no necessaria auxilio aquela institui~ao . Nesse sentido, e a terminar, solicitou a resposta do 

Executive as seguintes questoes: "Pretende a Junta alargar os meios disponiveis para a coletividade em 

causa? Ja foram estabelecidos contactos ou estao em vias de ser realizados com vista a cumprir o 

I pag. - 530 - I 

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E S. PEDRO DA AFURADA 

QUADRitNIO 2013/ 2017 



•• assembleia de fr ues1a 

santamaonha sa oped roafurada 

magisterio de influencia e as diligencias mediadoras atras referidos? Se sim, de que forma e com quem -

ca so possa m d ivu lga do s ?" -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, depois de reconhecer a pertinencia da questao colocada pelo 

Grupo Parlamentar da CDU em ponto previa a ordem de trabalhos desta reuniao da Assembleia de 

Freguesia, considerou ser muito grave que o Presidente da Junta em Exercfcio nao tenha desmentido 

claramente a acusa~ao feita pelo cidadao Alberto Ribeiro de um alegado apoio a um candidate a 

presidencia do Clube Desportivo do Candal com liga~oes a lista da recandidatura as pr6ximas elei~oes 

autarquicas do atual Presidente da Junta. Afirmou depois que a resolu~ao dos problemas do Clube 

Desportivo do Candal deve passar antes de mais pela convoca~ao de uma assembleia geral eleitoral, dando 

assim a voz aos seus associados, porque nao faz sentido que o Clube continue a ser gerido par uma 

comissao administrativa passados que sao dais anos desde a sua elei~ao. A terminar, afirmou que, sendo 

certo que a resolu~ao dos problemas do Clube e da estrita competencia dos seus s6cios e dirigentes, nao e 

menos verdade que o poder autarquico nao os pode ignorar, exortando, par isso, a Junta a reportar a 

Camara Municipal o assunto do mau estado do relvado e a proceder a transferencia urgente da verba do 

apoio prometido, de maneira a que o Clube possa cumprir, em tempo util, o compromisso assumido com a 

EDP de efetua r os pagamentos em fa Ita. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, fez notar que a data de pagamento da dfvida do Clube 

Desportivo do Candal a EDP expira a vinte de maio e o Presidente do Executive em Exercicio afirmou que a 

Junta procedera a transferencia da verba de apoio dentro de semanas, o que nao garante que tal aconte~a 

a tempo do Clube liquidar a sua dfvida dentro do prazo exigido e evitar, assim, o corte de fornecimento de 

energia. Oeste modo, perguntou se a Junta, nao tendo disponibilidade para efetuar de imediato o 

pagamento das comparticipa~oes financeiros a todas as institui~oes apoiadas, nao pode abrir uma exce~ao 

e fazer ja a transferencia do montante de apoio ao Clube Desportivo do Candal. E, a terminar, recordou 

que, no ana passado, a Junta adiantou parte dos subsfdios as coletividades em fevereiro.------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Jose Carlos Costa, assegurou que a 

Junta de Freguesia, em conjunto com os grupos de deputados municipais que se queiram associar, nao 

deixara de sensibilizar o Executivo da Camara Municipal para a necessidade de solucionar com a maior 

brevidade os problemas do relvado sintetico do Estadio Rei Ramiro, do Clube Desportivo do Candal. 

Recordou depois que a proxima reuniao da Assembleia Municipal tera Iugar no dia catorze de maio, 

acreditando que nesse dia o grupo parlamentar municipal da CDU venha a colocar esta questao ao 

Executivo da Camara. E, a terminar, deu nota de que o projeto do Conselho das Coletividades esta neste 

momenta em marcha e afirmou que a Junta de Freguesia concede anualmente um apoio global de cento e 
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cinquenta mil euros aquelas institui~oes, sendo da responsabilidade do Executive que sair das pr6ximas 

elei~oes aut<hquicas a decisao de um eventual refor~o desse montante. ----------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, come~ou par 

considerar que, na sua interven~ao, deu a ideia de que estamos numa assembleia geral do Clube 

Desportivo do Candal e nao numa reuniao da Assembleia de Freguesia, afirmando de seguida que a Junta 

de Freguesia nao esta a apoiar qualquer candidate a presidencia daquele Clube. Refor~ou depois que cabe 

aos seus associados e nao a esta Assembleia de Freguesia decidir o futuro do Clube Desportivo do Candal, 

afirmando que a Junta de Freguesia jamais usara este Clube au qualquer outro para fazer gincana polftica. 

E, a terminar, recordou que a Junta de Freguesia celebra todos as anos, entre maio e junho, um contrato

programa com as institui~oes apoiadas onde sao fixados os va lores das comparticipa~oes financeiras e as 

data s do cum prime nto das res pet ivas tra nsfere ncias. -----------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta ao Deputado Amllcar Araujo, afirmou que na 

proxima reuniao da Junta ira sensibilizar o Presidente e as restantes membros do Executive para que a 

questao da dfvida do Clube Desportivo do Candal a EDP, que ascende a mil e setecentos euros, seja 

ultrapassada. E, deste modo, depois de cumprida esta formalidade legal, aquele Clube recebera de seguida 

uma parte do seu apoio ou o valor global previsto. --------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, come~ou por recordar que o Clube Desportivo do Candal tem sido 

muito apoiado pela Junta de Freguesia desde o infcio deste mandata, nomeadamente em questoes 

relacionadas com o fornecimento de agua e com multiplas repara~oes rea lizadas nas suas instala~oes, para 

alem das comparticipa~oes financeiras anuais. Sublinhou depois que foi gra~as as pressoes exercidas pela 

Junta que a Camara substituiu o velho relvado do Estadio do Candal, que apresentava um desgaste 

preocupante, lamentando que o novo apresente agora tambem problemas derivados da sua ma aplica~ao. 

E, a terminar, afirmou estar convicta de que a Junta tara tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar o 

Clube Desportivo do Candal nesta hora de grandes dificuldades, embora reconhe~a que seja muito 

compl icado tanto o desbloqueamento de verbas no plano imediato como o refor~o das comparticipa~oes.

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, lamentou que, nas suas respostas, o Presidente da Junta em 

Exerdcio tenha passado um pouco ao lado das questoes co locadas pela CDU, sublinhando depois que todas 

as for~as polfticas estao de acordo com a necessidade de se refor~arem os apoios ao Clube Desportivo do 

Candal face a diffcil situa~ao que atravessa. E, a terminar, apelou ao Executive que nao fique apenas pelas 

promessas e a jude de facto o Clube. ---------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou par repudiar a acusa~ao de estar a transformar a questao 

da situa~ao do Clube Desportivo do Candal numa gincana polftica e a Assembleia de Freguesia numa 
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assembleia geral daquele Clube, recordando que nao foi ele quem trouxe o assunto para a presente ordem 

de trabalhos. E fez questao de sublinhar que os membros da Assembleia de Freguesia discutem todos os 

assuntos de forma seria e que nao aceita que alguem do Executivo, no caso concreto o seu Presidente em 

Exercfcio, venha dar quaisquer li~oes de polftica. De seguida, e depois de afirmar que aquela atitude deve 

resultar do nervosismo evidenciado na sua resposta a pergunta sobre o alegado apoio do Presidente da 

Junta a uma candidatura a presidencia do Clube Desportivo do Candal de urn membro da sua lista as 

elei~oes autarquicas, sublinhou a necessidade de se ponderar o refor~o do apoio financeiro aquele Clube. 

E, a terminar, lamentou que a assembleia geral do Clube Desportivo do Candal, agendada para os pr6ximos 

dias, nao contemple a elei~ao dos seus corpos sociais.----------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO, em resposta aos Deputados Rosa Novo e Francisco Crista, 

reafirmou que a Junta de Freguesia apoiara o Clube Desportivo do Candal dentro das suas possibilidades, o 

mesmo sucedendo naturalmente com a Camara Municipal. --------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, disse que nao 

pretendeu ferir ninguem, reiterando que se esta a confundir a Assembleia de Freguesia com uma 

Assemble ia Gera I do Cl u be Despo rtivo do Ca nda I. ---------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, antes de passar aos assuntos da Ordem do Dia, afirmou nao ter tido 

duvidas em qualquer momento de que se esta numa Assembleia de Freguesia, agradecendo ao Grupo 

Parlamentar da CDU por ter tornado a iniciativa que proporcionou a oportunidade de se discutir a diffcil 

situa~ao que atravessa o Clube Desportivo do Canda I. -----------------------------------------------------------------------

3. PERfODO DA ORDEM DO DIA 
3.1. APRECIACAO DO INVENTARIO DOS BENS M6VEIS E IM6VEIS DA AUTARQUIA A 31.12.2016 

(MODIFICACOES) 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCfCIO dispensou-se de fazer a apresenta~ao das modifica~oes 

registadas em dois mil e dezasseis no lnventario dos Bens M6veis e lm6veis da Autarquia, que se junta a 

esta Ata como Anexo B- 08.05.2017, colocando-se a disposi~ao do plenario para prestar esclarecimentos 

sobre todas as d uvidas que seja m suscitadas. ---------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, come~ou por perguntar se o aparelho de Televisao LCD 

registado como aquisi~ao se destinou a substituir a TV que se encontrava no Espa~o Ze da Micha e agora 

registado como abatido. E, a terminar, solicitou esclarecimentos sobre a composi~ao de urn Bastidor 

registado como eq ui pa me nto adq u i rido. ---------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, depois de sublinhar que o seu Grupo Parlamentar e e sempre 
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foi contra a agrega~ao das freguesias, perguntou por que razao, ao fim de quase quatro anos depois dessa 

agrega~ao, a carrinha da Junta continua a ter inscrita na sua carro~aria apenas a freguesia de Santa 

Marin ha, sem qualq uer men~ao a freguesia da Afurada. -------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Amflcar Araujo, reconheceu um erro 

existente no lan~amento do aparelho de TV LCD, pelo qual pediu desculpas, esclarecendo depois que o 

Bastidor referido como aquisi~ao se trata de um Bastidor de Rede, um armario informatica que alberga 

todos os equipamentos da Junta, revelando que o anterior servidor tinha muito pouca capacidade e ja nao 

d ava ga ra nt i as de seg u ran ~a. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Francisco Crista, afirmou que a 

carrinha da Junta foi adquirida ha ja alguns e nessa altura ainda nao havia a atual Uniao de Freguesias, para 

justificar o facto de ela s6 ter inscrita na sua carro~aria o nome da Junta de Freguesia de Santa Marinha. A 

terminar, afirmou que no futuro esse pormenor, que considerou pertinente, sera tido em conta aquando 

da a q u isi~ao de u m a nova ca rri n ha. ------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. APRECIACAO DA INFORMACAO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA SOBRE A ATIVIDADE E A 

SITUACAO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS 

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERCICIO come~ou por afirmar que o documento em aprecia~ao, que se 

junta a esta Ata como Anexo C - 08.05.2017, resume a atividade da Junta de Freguesia no perfodo 

compreendido entre dois de dezembro de 2016 e tres de abril de 2017, disponibilizando-se para prestar os 

e sci a recime ntos sol icitados pe lo pie na rio. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO ADELINO ARAUJO, do PS, afirmou que o documento em aprecia~ao e muito rico, nao s6 

pela quantidade mas sobretudo pela qualidade das realiza~oes que encerra, real~ando, entre outras, a 

legaliza~ao das casas da Escarpa da Serra do Pilar, a inaugura~ao do Monumento aos Antigos Combatentes 

no Ultramar, as reunioes havidas com as escolas e coletividades das duas freguesia tendo em vista os Jogos 

Juvenis de Gaia e a recolha de alimentos para a composi~ao de Cabazes relativos a iniciativa Pascoa 

So I ida ria . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ROSA NOVO, do PS, depois de sublinhar que o documento e apenas uma sumula das 

inumeras iniciativas desenvolvidas no trimestre a que se reporta, destacando as que se inscrevem no 

ambito da a~ao social e da educa~ao, areas que lhe sao muito caras. ---------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, come~ou por recordar que o documento em aprecia~ao devia 

refletir a atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia e a sua atual situa~ao financeira, sendo que mais 

uma vez, apesar das suas constantes chamadas de aten~ao, esta ultima componente e praticamente 
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ignorada. De seguida, e depois de perguntar se esta previsto algum apoio financeiro da Junta a uma 

iniciativa da Radio Afurada, partilhou com o plenario a resposta do Presidente do Executive a um seu 

Requerimento sobre diversos assuntos relacionados com as dividas da Junta de Freguesia, reiterando que 

estas deviam estar espelhadas no documento em aprecia~ao. E fez saber que naquela resposta, que 

recebeu com algum atraso e que data de dia anterior a 28 de abril, e dito pelo Presidente da Junta que a 

divida a ADSE seria reportada no Relat6rio e Conta de Gerencia, o que nao aconteceu. Fez ainda saber que, 

nessa resposta, o Presidente da Junta afirma que a sua conduta foi elogiada pelo tribunal num processo 

sobre uns cabazes alimentares que tera sido arquivado, nao ficando claro se algum dos elementos do seu 

Executive foi acusado. E fez saber tambem que, a uma questao sobre o nivel de gastos financeiros com 

servi~os prestados pelo assessor juridico nos diversos processes judiciais decorridos durante o mandata, o 

Presidente do Executive respondeu que devia contactar a coordenadora de servi~os da Junta para a 

obten~ao dessa informa~ao e das c6pias dos documentos correspondentes, mas na presen~a do assessor 

juridico. Manifestando-se estupefacto com esta resposta, achou que a devia partilhar com todos os 

membros da Assembleia de Freguesia por ela ser, no minimo, muito surpreendente.------------------------------

- 0 DEPUTADO ARTUR OLIVEIRA, do CDS, pediu a palavra para se insurgir contra este procedimento do 

Presidente do Executive, que se propoe colocar o advogado da Junta a participar numa resposta a um 

deputado sobre uma questao on de o proprio e parte. ----------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO FRANCISCO CRISTA, da CDU, disse tambem nao concordar que o Executive delegue no 

advogado da Junta qualquer interven~ao direta nas questoes colocadas pelos deputados, uma vez que 

estas devem ser sempre respondidas pelo Presidente da Junta e nunca por qualquer cidadao nao eleito, 

mesmo que seja prestador de servi~os da autarquia. E fez saber que, no mandata anterior, enquanto 

membro da Assembleia da antiga Junta de Freguesia da Afurada tambem se insurgiu contra o facto do 

consultor financeiro daquela autarquia ter sido chamado a prestar esclarecimentos sobre uma proposta de 

or~amento em plena reuniao da Assembleia de Freguesia, razao pela qual abandonou o plenario sob 

protest o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta aos Deputados Adelino Araujo e Rosa Novo, 

agradeceu as palavras elogiosas ao trabalho desenvolvido pelo Executivo. -------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM EXERcfCIO, em resposta ao Deputado Eduardo Matos, depois de reafirmar 

que nao se pode confundir dividas com compromissos assumidos e nao pagos, esclareceu que o modelo de 

informa~ao financeira prestada pelo atual Executivo e exatamente o mesmo que sempre foi praticado pelos 

anteriores executives da antiga Junta de Freguesia de Santa Marinha. De seguida, afirmou que o eventual 

apoio financeiro da Junta a Radio da Afurada s6 pode ser avaliado depois de este ser solicitado. E, a 
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terminar, disse nao responder a questoes que nao constam do documento em aprecia~ao e muito menos 

comentar a resposta dada pelo Presidente da Junta a um Requerimento apresentado por qualquer 

De put ado . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO EDUARDO MATOS, IND, em direito de resposta, afirmou respeitar a leitura feita pelo 

Executive, do ponto de vista legal, no que respeita aos dados financeiros a disponibilizar na lnforma~ao 

trimestral do Presidente da Junta, sendo, porem, a sua interpreta~;ao distinta e muito mais eficaz, uma vez 

que permite um melhor e mais atualizado acompanhamento da situa~ao financeira da Junta por parte 

me m bros da Assemble ia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA ANABELA CARRI(;O, do PSD, declarou ser lamentavel a resposta dada pelo Presidente da 

Junta ao Requerimento apresentado pelo Deputado Eduardo Matos, afirmando que os deputados tem todo 

o direito de saber que valores sao pagos, e porque estao a ser pagos, ao advogado da Junta. E fez saber que 

apresentou em junho do a no passado um Requerimento ao Presidente do Executive, sobre o qual disse nao 

ter ainda obtido resposta, onde solicitou informa~;ao sobre a assessoria juridica prestada e autoriza~;ao para 

a consulta de documentos, processes e informa~;oes sobre o tratamento do contencioso dos processes 

juridicos em curso e ja decorridos. E, a terminar, sublinhou que fez aquele Requerimento enquanto 

deputada e nao enquanto advogada, estranhando que o advogado da Junta tenha tido a infelicidade de 

comenta r que d eo nto logica mente pod e ria agi r contra si. ------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, em esclarecimento a Deputada Anabela Carri~o, afirmou que a resposta 

ao Requerimento a que aquela aludiu foi-lhe transmitida formalmente no inicio de julho do ano passado, 

fazendo saber que procedera ao seu reenvio no dia seguinte.------------ 0 PRESIDENTE DA JUNTA EM 

EXERCICIO, em resposta a Deputada Anabela Carri~o, afirmou que as questoes levantadas por aquela nao 

fazem parte dos assuntos da Ordem de Trabalhos da presente reuniao, nao tendo por isso nada a 

res po n de r . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e duas horas e cinquenta e cinco 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 D- 08.05.2017, foi entretanto APROVADA POR UNANIMIDADE), que 

depois de lida foi A~ lo \J A~ por u ~A \J t rv: \}<.\ M ' em reuniao realizada a 

___ !~....-~::::....:...· f7~(,'--''-=~:..=...\_,_).j...__ __ , e devida mente a rq u ivada. ----------------------------------------------------------------
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