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- Aos vinte e um dias do mes de Dezembro de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma 
horas e dez minutes, reuniu em Sessao Ordinaria. a Assembleia de Freguesia do Uniao de 
Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro do Afurada. no salao nobre do ediffcio sede do 
Junta de Freguesias, no Rua Candido dos Reis, numero 545, em Sa nta Marinha, presidida 
por Mario Jorge Rodrigues dos Santos, secretariada por Sonia Cristina Roseira e Cunha e 
Carla Jesus Pinto Sousa, primeira e segundo secretaria respetivamente.---------------------------

- Registou-se a presen~a dos deputados: (do PS) - Mario Jorge Rodrigues Santos, Sonia 
Cristina Roseira e Cunha, Carla Jesus Pinto Sousa, Armando Candido Pereira Lopes, 
Armando Alves Almeida, Ricardo Angelo do Silva Monteiro, Helena de Jesus Amara l, 
Francisco Jose de Barros Fonseca, Joaquim de Sousa Rocha, Maria Estrela Moreira 
Mesquita e Leandro Jorge Carvalho do Rocha Pinto; (do PSD) - Alberto Amilcar Moreira 
de Araujo, Anabela de Almeida Carri<;o e Andre Sousa Santos: (do MISMA) - Eunice 
Adelia Santos Melo Peixoto e Jose Ferreira do Costa; (do CDU) - Olga Maria Cardoso Dias; 
(do BE) - CIa u di a Sofia Alves Brag a. ------------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a ausencia do deputada: (do CDS/PP) - Maria de Assunc;ao dos Santos 
Carvalho---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Registou-se a seguinte substitui~oo: a deputada Margarida Maria Gomes Ferreira do PS, 
apresentou pedido de substituic;ao, dando assim Iugar ao deputado Leandro Jorge 
C a rv a I h o d a Rocha Pint 0---------------------------------------------------------------------------------------------

- Do Executivo do Junta de Freguesia estiveram presentes: Presidente: Ma nuel Paulo de 
Jesus Lopes, Secret6rio: Jose Raimundo Moreira Filipe: Tesoureiro: Mario Vicente Sousa 
Silva Reis; e os Vogais: Laura do Conceic;ao Silva Gomes, Agostinho do Silva Viana: 
Antonio Miguel Campos Coelho e Adeline Jose Moreira de Araujo.---------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA saudou todos os presentes e registou a presenc;a do 
Rancho Folclorico do Afurada, que presenteou a Assembleia de Freguesia e o Executive 
com cant a res de Boas Fest as. -------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA saudou e agradeceu a visita do Rancho Folclorico do Afurada 
e manifestou, em seu nome e de todo o executive, a admirac;ao que tem ao Rancho do 
Afurada pela forma como prezam as tradic;6es e se dedicam a culture portuguese. Por 
fi m, des e j o u-1 h es os v o t os de Boas Fest as.------------------------------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA congratulou-se pela existencia de dois ranchos na Uniao Gj 
de Freguesias, em que coda um deles representa uma freguesia. Agradeceu a presen<;a 
do Rancho da Afurada e desejou-lhes Boas Festas.---------------------------------------------------------

De seguida o Presidente da Assembleia deu infcio a ORDEM DE TRABALHOS.---------------------

1. INTERVEN<;AO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA come<;ou por conceder o uso da palavra aos dois 
cidadaos inscritos para intervir neste ponto da Ordem de Trabalhos. -------------------------------

- 0 CIDADAO ANTERO PINTO FERNANDES apresentou uma proposta por escrito, dirigida 
ao executivo, para o lan<;amento de um museu relativo a ceramica das Devesas -
( Anexo A - 21 .12.20 17) -------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 CIDADAO ANTONIO DOS SANTOS PAIVA manifestou o seu desagrado pela falta de 
civismo que existe na Rua Rei Ramiro, mais concretamente em rela<;ao aos carros q ue 
frequentemente estacionam em cima dos passeios, obrigando as pessoas a c a minhar na 
estrada. Para melhor ilustrar a si tua<;ao, entregou ao exec utivo fotogra fias do local.---------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA em resposta ao cidadao Antero Pinto Fernandes, informou que 
brevemente no espa<;o da Ceramica das Devesas ir6 avan<;ar o projeto q ue inclui a 
cria<;:ao de um museu, um espa<;o de lazer, bem como, de outras va lencias mas todas 
ligadas a area da ceramica, conforme anunciado pela Camara Municipal de Gaia. 
Contudo, a Junta de Freguesia prestar6 a devida aten<;ao e atuar6 em conformidade. --

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao cidadao Antonio dos Santos Paiva, desde logo 
referiu que a questao que foi colocada e um coso de polfcia assim, uma vez que a 
gestao do transito e feita pela Polfcia Municipal, irao dar c onhecimento a Camara de 
Gaia. Contudo, a Junta de Freguesia ir6 aferir a possibilidade de coloca<;ao de mec os, 
par a tent a r min or ar o pro b I em a. -----------------------------------------------------------------------------------

2. PERfODO DA ORDEM DO DIA 

2.2 APRECIA<;AO E VOTA<;AO DO PLANO DE ATIVIDADES, OR<;AMENTO E MAPA DO 
PESSOAL PARA 2018 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DA UNIAO DE FREGUESIAS, 
QUE INCLUI AS SEGUINTES PROPOSTAS: AUTORIZA<;AO PARA A DELEGA<;AO DE 
COMPETENCIAS DO MUNICIPIO NA JUNTA, AUTORIZA<;AO PARA A JUNTA ESTABELECER 
FORMAS DE COOPERA<;AO COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS E AUTORIZA<;AO 
PREVIA PARA COMPROMISSOS PLURIANUAIS.---------------- ---- - -- -- ------ -- ------ ---- ---- ------
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- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a vota<;ao o documento apresentado no 
primeira reuniao ocorrida em catorze de dezembro de dois mil e dezassete, pelo grupo 
pari amen tor do MIS M A. - (An ex o B - 21 . 12.20 17} ------------------------------------------------------------

Anexo B - PROPOSTA PARA QUE OS REJEITADO POR MAIORIA 

21.12.2017 SETE DOCUMENTOS SEJAM 
APRECIADOS E DISC UTI DOS Votos favoraveis: 5 (PSD, MISMA) 

EM CONJUNTO MAS QUE A 
SUA VOTA(;_AO SEJA EM Votos contra: 11 (PS) 

SEPARADO. 
Absten~oes: 2 (CDU, BE) 

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do MISMA pediu a palavra para apresentar uma 
declarac;ao de voto verbal dizendo que a sua intenc;ao de voto foi ultrapassada. Mais 
referiu, que num documento que tem sete documentos nao se ve que os documentos 
tenham de ser votados em conjunto, uma vez que e favor6vel com alguns e noo com 
outros. Noo concorda com esta metodologia de votar sete documentos num s6. Assim, 
viu-se na obrigac;oo de tomar uma s6 posi<;:oo. -------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA informou que o tempo disponfvel do executivo j6 estava 
esgotado. Assim, sugeriu a Assembleia a concessoo de mais vinte minutos no maximo, 
para que aquele pudesse responder e esclarecer as questoes que lhe fossem colocadas. 
Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------

-A DEPUTADA ESTRELA MESQUITA, do PS, apresentou um voto de congratulac;oo sobre as 
medidas implementadas pelo executivo, nas questoes de ambito social, conforme 
declarac;oo escrita que entregou a mesa (Anexo C- 21.12.2017}.------------------------------------

- A DEPUTADA CLAUDIA BRAGA, do BE, comec;ou por dar os parabens ao executivo pela 
integrac;oo dos nove prec6rios da Junta de Freguesia. Relativamente ao orc;amento, 
questionou a que se refere a verba inclufda nas despesas para o ano de dois mil e 
dezoito, no que concerne ao pagamento das mesas de voto, no valor de oito mil euros, 
uma vez que nao vai haver eleic;oes. No ambito da ac;oo social, tem consciencia que os 
convfvios sao essenciais contudo, indagou se noo haveria possibilidade de fazer na 
mesma bons eventos mas com valores mais reduzidos, para que o va lor remanescente 
pudesse ser transferido para outro tipo de ajudas sociais, tais como compra de 
medicac;oo, tendo sugerido a c riac;oo de um cartoo farm6cia. Com as crianc;as, para 
alem da entrega de uma prenda no epoca natalicia, sugeriu que houvesse ajuda 
noutras areas, tais como material escolar e vestu6rio. -----------------------------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a interven<;ao do deputada Olga Dias, ocorrida 
no primeira reuniao de catorze de fevereiro de dois mil e dezassete, sobre as questoes 
legais do Programa de Emergencia Social, come<;ou por dizer que estao a cumprir o que 
est6 previsto no regulamento que foi aprovado pela Junta e pela Assembleia de 
Freguesia . Disse q ue quando apresentaram o dito programa MAES, fizeram-no com a 
consciencia de que volvido a lguns anos ele necessita ria de ser revisto e alterado. 
Real<;ou que, neste momento, o poder do fiscaliza<;ao e diminuto e o gabinete do a<;ao 
social carece de ser aumentado sendo esse um d os objetivos com a integra<;ao dos 
p rec6rios. E prop6sito deste executivo, a cria<;ao de um gabinete de psicologia sendo 
que a psic61oga passar6 a exercer fun<;oes a tempo inteiro. Para alem disso, atraves de 
ma is do que um elemento do gabinete social, possam aferir no rua, com criterios bem 
definidos, se as situa<;oes estao a ser bem correspondidas ou nao. Relativamente aos 
documentos de Indole or<;ame ntal que refere que o executive nao apresentou, se de 
facto estiver em defice a apresenta<;ao de algum esclarecimento ou documento, ap6s 
identifica<;ao dos mesmos f6-lo-ao. Sobre a questao do requalifica<;ao do "Espa<;o Ze do 
Micha " e um dos objetivos deste executivo a cria<;a o de um espa<;o adequado com 
uma valencia cultural, mantendo as va lencias j6 existentes naquele local, 
nomeadamente a sede do "Grupo Folcl6rico de Tradi<;oes do Baixo Douro", o posto de 
enfermagem e o centro de dia e de convfvio. E um objetivo que sera trabalhado de 
forma articulada com a Camara de Gaia, onde est6 previsto a coloca<;ao de um palco 
amovfvel d e forma a ter uma anima<;ao mais recorrente e com maior regularidade, bem 
como, a instala<;ao de uma despensa e lavandaria social. Relativamente aos limites do 
freguesia, entende que e um tema mais do responsabilidade do Assembleia de Freguesia 
do que do propria Junta. Dada a pertinencia do assunto, entende que seria bom que a 
Assembleia de Freguesia agisse de forma a ajudar a Junta de Freguesia, sugerindo para 
esse efeito, a cria<;ao de uma comissao que ap6s um estudo, fosse elaborado uma 
recomenda<;ao para ser entregue ao municipio e as entidades competentes para que, 
de uma vez por todas, se possam definir os limites do territ6rio. No que respeita ao 
conselho das coletividades, o executive tem inten<;ao de criar esse conselho mas 
entende que a existencia de um regulamento e essencial e indispens6vel por isso, o 
vogal do cultura j6 est6 a recolher elementos para que se possa apresentar um 
regulamento a esta assembleia. Sobre a Quinta dos Castelos, sabe que a Camara 
Municipal visitou aquele local. Os trabalhos com o parque de estacionamento 
atrasaram-se porque os detentores do Fundo lmobili6 rio procuraram agir judicialmente 
contra a Camara. Mais referiu que a m6 politico nao foi agora, mas sim em dois mil e 
onze, quando decidiram colocar aquele espa<;o num fundo imobili6rio pois agora , 
pedem um quarto de milhao porum "bocadinho de terreno", um legado que o anterior 
municipio deixou a atual camara. Este executive continuar6 a sensibilizar e a pressionar a 
Camara Municipal para a cria<;ao de um espa<;o de outra natureza. ------------------------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a deputada Estre la Mesquita, desde logo mostrou 
o seu agrado com a inteNen<;ao prestada, onde foi feita uma boa interpreta<;ao sobre o 
que se tem feito no ambito da a<;ao social, a polftica primordial desta Junta de 
Freguesia, nomeadamente tendo referido o Programa de Emerg€mcia Social, a Colonia 
Balnear, o Passeio Senior a P6scoa Solid6ria e a Despensa Social. Sem esquecer que 
foram identificadas as principais parcerias, como por exemplo, a cabe<;a, a Camara 
Municipal. Mais referiu que quando se fala em assistencialismo e que esta junta nada fez, 
olha para tr6s e nao ve que outros tenham feito tanto nem melhor, contudo tem 
consciencia que a inda h6 muito por fazer. Agradeceu a inteNen<;ao pertinente em que 
invoca a principal prioridade desta Junta de Freguesia .------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a deputada Claudia Braga, sobre a integra<;ao 
dos prec6rios desde logo alertou, que quem votasse contra este documento estava a 
votar contra a integra<;ao daqueles que exercem fun<;6es nesta casa h6 muitos anos e 
que ate hoje nao foram regularizados. Neste momenta, aproveitando esta janela de 
oportunidade irao faze-lo, passando a ser tambem uma marco desta Junta de Freguesia. 
Quanto as mesas de voto, como o dinheiro ainda nao chegou, tem de ter esta rubrica 
preparada em dois mil e dezoito, para acautelar o montante que vem diretamente do 
Estado para efetuar pagamento as pessoas que estiveram nos assembleias de voto nos 
ultimas elei<;6es. Relativamente aos convfvios mais baratos, e uma tradi<;ao de muitos 
anos e percebe que se poderia alterar um almo<;o de Natal para um lanche, descendo 
um pouco o montante afetado para aquele evento mas provavelmente seria uma 
desilusao para as oito centenas de pessoas que participam. De qualquer das formas 
prontificou-se a discutir este assunto com a Junta de Freguesia para poderem aferir 
melhor, a ideia transmitida pela senhora deputada. Quanto a medica<;ao, referiu que 
regularmente j6 prestam essa assistencia atraves do Programa de Emergencia Social. 
Quanto as Escolas, referiu que nao tem so a entrega de brinquedos que e a imagem de 
marco do quadra natalfcia. No proprio Plano de Atividades e Or<;amento, referem a 
aposta na Educa<;ao nomeadamente no cria<;ao do Espa<;o da Matem6tica e de 
Leitura que mesmo nao sendo uma competencia propria mas sim do Ministerio e do 
Municipio, j6 iniciaram esse projeto e preveem que a sua conclusao seja ate final do 
m a n d at o . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do MISMA, pediu direito de resposta dizendo que o 
Presidente da Junta veio dar-lhe razao porque conseguiu dos sete documentos isolar um, 
o mapa de pessoal, sendo esse documento que pretendiam votar favoravelmente coso 
fosse votado separado.----------------------------------------------------------------------------------------------

- A DEPUTADA OLGA DIAS, do CDU, pediu direito de resposta dizendo que relativamente 
ao pedido de documentos que fez no infcio da sua inteNen<;ao foi apenas um apelo 
para nao ficar esquecido. Sobre o Programa MAES, no Plano e Or<;amento de dois mil e 
dezassete, o que foi aprovado por proposta do CDU, continha o expurgo das 
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irregularidades desse programa. Relativamente ainda a esse or<;amento de dois mil e 
dezassete, o mesmo continha propostas do CDU e nenhuma delas acabou por ser 
realmente concretizada. Dado que um plano de or<;amento e apenas um conjunto de 
inten<;oes, perguntou se se vai repetir o mesmo que em dois mil e dezassete e pretende 
saber quando avan<;a efetivamente a equipa de rua.----------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO LEANDRO PINTO, do PS apresentou uma interven<;ao escrita sobre os 
Jogos Juvenis e sobre a manuten<;ao do "Corrida do Liberdade". (Anexo D- 21 .12.2017).-

- 0 DEPUTADO FRANCISCO FONSECA, do PS, apresentou um voto de congratula<;ao sobre 
a importancia das coletividades e do movimento associative. (Anexo E- 21 .12.2017).-------

- A DEPUTADA HELENA AMARAL, do PS, apresentou uma interven<;ao escrita sobre a 
analise dos documentos expostos no assembleia, demonstrando que a inten<;ao de voto 
do Partido Socialista e votar favoravelmente os documentos. (Anexo F- 21.12.2017).--------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a deputada Olga Dies, referiu que tudo sera feito 
para concretizar o exposto no Plano de Atividades. -------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Leandro Pinto, disse que este 
elencou algumas das prioridades desta Junta de Freguesia e que vao continuar a dar 
toda a aten<;oo e empenhamento no projeto dos Jogos Juvenis. Pretendem manter as 
comemora<;oes do vinte e cinco de Abril. nomeadamente no manuten<;ao do "Corrida 
do Liberdade" sendo esta, uma marco do anterior executivo.----------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Francisco Fonseca, fe lic itou pela 
interven<;ao onde ilustra mais uma das apostas desta Junta de Freguesia e do qual todos 
os que a integram orgulham-se porque em rela<;oo as outras freguesias do concelho, e a 
que mais ajuda as coletividades de carater social. cultural, humanitario. Destacou as 
seguintes situa<;oes: que s6 para os Bombeiros Voluntaries de Coimbroes o apoio e de 
quinze mil euros por ano, sabendo que e o maior apoio do d istrito; ha um 
empenhamento do Junta de Freguesia no requalifica<;ao do sede do Rancho do 
Afurada, bem como, a requalifica<;ao do sede dos Mareantes do Rio Douro. Mais 
destacou que aguarda que seja lan<;ada a primeira pedro para a constru<;ao da 
"Sociedade Musical 1° de Agosto". Sobre as "Marchas Sanjoaninas" a Camara apoia em 
dois mil e quinhentos euros, por freguesia. Ora como temos duos freguesia e q ue 
asseguram a participa<;ao nos marchas, a Junta de Freguesia tem de fazer um 
investimento do mesmo modo que a Camara faz, ou seja, dois mil e quinhentos euros 
para assegurar a participa<;ao das duos freguesias.------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta a deputada Helena Amaral, referiu que esta falou 
das verdadeiras e muito importantes questoes relativas a d fvida que outros criaram. 0 
Presidente do Junta afirmou que esta Junta nao criou um centimo de dfvida tendo, nesta 
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altura, somente sessenta mil compromissos assumidos e nao pagos num or<;amento de 
um milhao e trezentos mil, nem um por cento. Ja outros deixaram um legado de quase 
quatrocentos mil euros de dfvidas sendo uma delas a ADSE, relative as duos freguesias. 
Ainda sobre a interven<;ao da deputada Helena Amaral, demonstrou preocupa<;ao pela 
integra<;ao dos precarios e trabalhadores desta autarquia.---------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do MISMA, pediu direito de resposta d izendo que nao se 
podia calor quando sao ditas mentiras. Dfvida da ADSE de sessenta mil euros, mas 
quando tomaram posse a dfvida era de quarenta e cinco mil euros que transitou da 
Afurada. Se o valor e de sessenta mil euros, como e que se chegou a esse valor. Quanto 
a Santa Marinha s6 tinha ficado em dfvida o quarto trimestre de dois mil e treze, quando 
est e exe cutiv o tom ou posse.------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Jose Costa, em defesa da honra do 
executive explicou que a dfvida da entao Junta de Freguesia de Santa Marinha deixou 
nao corresponde s6 a um trimestre mas sim a tres e o valor ascende a quase oito mil 
euros. 0 somat6rio da dfvida que a Junta de Freguesia da Afurada deixou, mais o da 
Junta de Freguesia de Santa Marinha, perfaz os cerca de sessenta mil euros, mais 
concretamente cinquenta e seis mil euros que irao ser pagos em presta<;oes mensais de 
m i I e u r o s . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, fez um pedido de esclarecimento sobre o 
mapa de pessoal em que refere que irao ser criados quinze postos de trabalho, sabendo 
que nove sao OS precarios, perguntou em que areas e que vao ser integrados.----------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Amllcar Araujo , esclareceu que ha 
nove integra<;oes sendo uma tecnica superior, a psic61oga; duos administrativas; dois 
tecnicos auxiliares e o restante pessoal e para a brigada e cemiterio. Contudo, referiu 
existir uma situa<;ao pendente sobre um funcionario que requereu a sua integra<;ao 
atraves da mobilidade de acordo e embora ate a data, se tenha obtido pareceres 
negatives, foram requerer um novo parecer sobre essa materia. Face a esta situa<;ao e 
de outras, o Presidente entende que a Junta de Freguesia devera ter uma margem no 
quadro de pessoal para abrir procedimentos concursais e provavelmente a justificar-se, a 
junta podera necessitar de um refor<;o de pessoal. ---------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO AMILCAR ARAUJO, do PSD, afirmou que nao tem qualquer obje<;ao a 
integra<;ao dos funcionarios, inclusive, em altura de campanha ap6s ter sido abordado 
por um funcionario precario, em resposta ao mesmo, disse-lhe que fosse quem fosse o 
presidente eleito, ele seria integrado em dois mil e dezoito. Quanto ao que tinha 
acabado de explicar, nao tern qualquer duvida que ficara com seis para se o quadro lhe 
permitir, contudo s6 queria saber em que areas seriam integradas. Relativamente a 
psic61oga, perguntou se a que estava a meio tempo e considerada precaria . -----------------
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- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Amllcar Araujo, informou que a 
psic61oga passar6 a integrar os quadros da Junta de Freguesia a tempo inteiro uma vez 
que est av a a me i o tempo.-------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do MISMA fez um pedido de esclarecimento, dizendo que 
no dia doze de Dezembro de dois mil e treze, a Junta de Freguesia de Santa Marinha e 
sao Pedro da Afurada entregou aos senhores deputados da assembleia um documento 
que d izia o seguinte: "ADSE - despesa de saude, capta<;oes mil novecentos e oitenta e 
nove a dois mil e treze, valores em dfvida naquela altura quarenta e cinco mil seiscentos 
e oitenta e seis euros e trinta e tres centimos" portanto se falou em sessenta mil euros 
est ar a 0 a men t i r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Jose Costa lamentou que se 
continuasse com a mesma confusao e refor<;ou que nesta situa<;ao os juros ate foram 

perdoados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA colocou a vota<;ao o Plano de Atividades, Or<;amento e 
Mapa do Pessoal para 2018 e Plano Plurianual de lnvestimento da Uniao de Freguesias, 
que inclui as seguintes Propostas: Autoriza<;ao para a delega<;ao de competencies do 
Municipio na Junta e Autoriza<;ao para a Junta Estabelecer Formas de coopera<;ao com 
ent idades publicas e privadas e Autoriza<;ao previa para compromissos plurianuais, 
(An ex o G - 21 . 12 .20 1 7) . ------------------------------------------------------------------------------------------------

Anexo G - PLANO DE ATIVIDADES, 

21.12.2017 OR<;AMENTO E MAPA DO 
PESSOAL PARA 2018 E PLANO APROVADO POR MAIORIA 
PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 
DA UNI.6.0 DE FREGUESIAS, 
QUE INC LUI AS SEGUINTES 
PRO POST AS: AUTORIZA<;AO Votos favor6veis: 14 (PS, PSD) 

PARA A DELEGA<;AO DE 
COMPETENCIAS DO 
MUNICJPIO NA JUNTA E 
AUTORIZA<;AO PARA A JUNTA Votos contra: 2 (MISMA) 

ESTABELECER FORMAS DE 
COOPERA<;AO COM 
ENTIDADES PUBLICAS E 
PRIVADAS E AUTORIZA<;AO Abstenc;:oes: 2 (CDU, BE) 

PREVIA PARA 
COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS 
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assembleia de fr ues1a 

sa ntamaonha sa oped roafurada 

2.2 - APRECIA<;AO ESCRITA DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA SOBRE A ATIVIDADE E 
A SITUA<;AO FINANCEIRA DA UNIAO DE FREGUESIAS.-------- ------- ------------------ - -- ----- ---

- 0 DEPUTADO JOSE COSTA, do MISMA reportando-se a situa<;ao financeira, perguntou se 
relativamente as mesas de voto, nao teria sido possfvel a Junta ter pogo antes do final do 
ano quando o valor j6 estava or<;amentado eo dinheiro nos cofres da Junta.----------------

- 0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO, do PSD, no ponto doze da informa<;ao e passou a citar: 
"estivemos presentes no jantar realizado em Coimbroes promovido pelo Nucleo Regional 
do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro", perguntou se de facto foi promovido 
pelo Nucleo Regional. No seu entender faltou esclarecer que coda pessoa pagou a sua 
presen<;a e que nao foi pogo pelo "Nucleo da Liga da Luta contra o Cancro".---------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Jose Costa, explicou que a situa<;ao 
financeira da Junta j6 nao e a mesma de antigamente e que estao a cumprir o prazo 
legal para pagamento. Mais informou que a Junta de Freguesia, neste momento, nao 
tem esta liquidez. Mesmo tendo recebido os valores do IMI e um duodecimo da Camara, 
h6 um conjunto de compromissos que estavam por liquidar e que, obviamente tiveram 
de ser pagos. De qualquer das formas, assim que chegar a Junta o dinheiro que vem do 
or<;amento geral do estado, far-se-6 0 pagamento as pessoas.---------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA JUNTA, em resposta ao deputado Amflcar Araujo, come<;ou por dizer 
que o deputado tinha razao na observa<;ao que fez, concordando que de facto nao 
est6 bem redigido. Esclareceu que nao foi promovido pelo Nucleo Regional do Norte da 
Liga Portuguesa contra o Cancro, mas sim pelos voluntaries que prestaram aquela missao 
durante aquele perfodo. 0 Nucleo Regional tem sido um bom parceiro com a Junta de 
Freguesia e, por isso fez questao de estar presente nesse jantar no qual pagou quinze 
euros, como todos os que estiveram presentes. --------------------------------------------------------------

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram vinte e tres horas e dezassete minutos, e 
nao havendo mais nada a tratar, deu por encerrada a reuniao, da qual se lavrou minuta 
(Anexo H- 21.12.2017) que entretanto foi aprovada por unanimidade e posteriormente a 
presente Ata, que depois de lido foi aprovada por unanimidade. em reuniao realizada a 
27 de abril de 2018, ficando devidamente arquivada. ----------------------------------------------
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santamarjnha sa oped roafurada 

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

A PRIMEIRA SECREL.\RIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA 

(SONIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA) 

A SEGUNDA SECRET ARIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA 

{CARLA JESUS PINTO SOUSA) 
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Excentissimo Executive 

Da Uniao de Freguesias de Santa Marinha e 5 Pedro da Afurada 

Proponho que se constitua uma equipa de projeto para trabalhar, afincadamente, no lan~amento dum 

museu relativo a industria da ceramica no Concelho de Vila Nova de Gaia. 

E evidente que urn projeto museo16gico desta natureza deve ter a extinta ceramica das Devesas como 

eixo fundamental. Desde ja, as instala!;5es da aludida fabrica devem ser o local para a sede do futuro 

museu. 

lmporta de sobremaneira que tao relevante patrim6nio hist6rico-manufatureiro nao se dilua e perca 

Com a marcha do tempo. 

Uma estrutura e urn acervo que possam merecer o interesse das jovens gera!;5es. 

lmporta preservar e transmitir o legado 

Apresento os meus respeitoso cumprimentos, 

Santa Marinha, 21 de Dezembro de 2017 

( Antero Pinto Fernandes) 

4J-- 2_._c c~~ 



Exmo. Sr. Mario Jorge. 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha e 

Afurada. 

Proposta 

0 Grupo Parlamentar do Movimento lndependente (MISMA) 

vern propor a seguinte disposi~ao de trabalho, referente a 

inten~ao de Voto dos documentos hoje em discussao. 

Assim, para evitar que qualquer urn dos (sete) documentos hoje 

em aprecia~ao possam vir a ser prejudicados, sugerimos que os 

mesmos devem ser apreciados e discutidos em conjunto, mas, 

votados em separado. 

Santa Marinha e Afurada, 14de Dezembro 2017 



Ayao Social 

Grupo Parlamentar Assembleia de Freguesia 

de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Quero come~ar por cumprimentar: 

0 Sr. Presidente da Assembleia bern como as Senhoras Secretarias 

0 Sr. Presidente da Junta e os restantes membros do Executive 

Os Senhores Deputados eo Exmo. Publico 

A todos boa noite. 

Apos uma analise pormenorizada a estes documentos, penso que o Executive esta no born 

caminha. 

Quero aqui salientar a preocupa~ao do Executive na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Paulo 

Lopes que manifesta para com aqueles que sao mais desfavorecidos na sociedade. 

Sim cares deputados, estamos numa Uniao de Freguesias onde prevalece a falta de 

alimentos e de bens de primeira necessidade. 

Tambem continuamos a ter indigentes e outros que se encontram perto desta situa~ao e 

cabe as Autarquias que tern o conhecimento mais aprofundado devido a proximidade, 

estabelecer politicas capazes de obviar estas situa~oes. 

E com regozijo que vejo espelhado neste Plano e Or~amento preocupa~oes e solu~oes para 

estes cases como a falta de dinheiro para os medicamentos, para pagar as condi~oes de 

uma vida normal como a agua e a eletricidade e como nao podia deixar de ser, alimentos. 

Nao vemos aqui uma preocupa~ao com o ego proprio ou a prepara~ao para um proximo 

mandata mas sim urn trabalho em rede que movimenta as for~as vivas desta Uniao de 

Freguesias em prol daqueles que nada tern ou em que o que tern e bastante exfgua. 

Mas, Srs. Deputados nao basta termos fartura na mesa e tambem uma das condi~oes de 

vida haver paz no lar. E vemos que tambem nesse ponte o Executive se preocupa com 

aquila que eu chamo, e perdoem-me a expressao "STOP a violencia domestica"-
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· AfYiio Social c1! 
S. . I" . d ' . - ' ' d h lh d ~--> 1m meus caros, porque v1o enc1a omest1ca nao e so e omem para mu er, nem 73\oY 
mulher para homem e tambem violencia domestica urn filho chegar a casa para comer Vd 
nao ter porque 0 pai ou a mae gastou 0 dinheiro que havia em alcool, droga ou outros 

vlcios. E a violencia psicol6gica que sofre aquelas crian~as para alem muitas vezes de 

violencia flsica e em muitos casos sexual. 

Por isso, aproveito para dar os parabens ao Executive por assumir a cabe~a do polvo que 

coordena os tentaculos que sao as outras organiza~5es. 

Como sabem, e apesar de vivermos no literal, nao implica que todos frequentem de uma 

forma digna as nossas praias dal que continue a ser importante esta ideia do Executive de 

pugnar por manter a Colonia Balnear nos moldes em que tern vindo a fazer permitindo a 

jovens e a menos jovens usufruir de uma atividade que lhes pode ajudar a passar um 

lnverno me nos penoso devido ao carater terapeutico do mar. 

Ainda no ambito da A~ao Social, temos novamente que agradecer ao Executive o seu 

empenho apesar dos "Velhos do Restelo" continuarem a dizer que s6 serve para gastar 

dinheiro publico. Refiro-me concretamente ao Passeio Senior. 56 pensa dessa maneira, 

todo aquele que desconhece a realidade. Para algumas pessoas e o unico passeio anual 

digno desse nome. E a unica ocasiao que tern para conviver com aqueles que sao da sua 

gera~ao e porque nao dizer aqueles que com eles brincaram de bibe e peao. 

Sr. Presidente da Junta e excelentlssimo executive, e de louvar que nao se fiquem pelo 

Passeio Senior e mantenham outras atividades nao menos importantes para ajudar aqueles 

a quem chamamos carinhosamente de 3~ ldade. Assinalar o Dia lnternacional do ldoso e 

nao so urn ato de carinho como tambem uma obriga~ao que temos, nos Autarcas para com 

aqueles que ja deram muito da sua vida nas suas profiss5es e ofkios. 

E tambem de louvar a recorda~ao das epocas festivas como a Pascoa eo Natal em que esta 

Autarquia nao se esquece daqueles que tern menos possibilidades contemplando-os com 

um cabaz extra de alimentos e falando novamente dos nossos idosos proporcionar-lhes um 

Jantar de Natal com pompa e circunstancia e sem querer ser lamechas, dar a alguns idosos 

urn Natal que nao terao na sua casa devido a serem deitados ao abandono pelos filhos e 

familiares que nao se lembram de urn ditado muito antigo que diz "Filho es, Pai seras como 

fizeres, assim acharas". 

Finalmente iremos ter na nossa Uniao de freguesias urn tecnico, que ha muitos anos ja 

devia existir - Um Psic61ogo. Um tecnico Superior que trabalha em conjunto com a 
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A~ao Social 

Assistente Social e que com o seu conhecimento pode ajudar a resolver alguns probl 

mais prementes do foro psicol6gico. 

Sr. Presidente da Junta, a cria~:;ao da "Loja e Lavandaria Social" e outre des incrementos ao 

qual nao podemos ficar alheios. Podera esta Autarquia servir de uma forma digna aqueles 

que tern rna is dificuldades econ6micas. 

Sr. Presidente da Assembleia, Senhoras Secretarias 

Sr. Presidente da Junta e restantes membros do Executivo 

Senhores Deputados e Exmo. Publico, 

Estamos perante urn documento onde se pode enfatizar uma enorme preocupa~ao com 

aqueles que tern menos possibilidades e sofrem com a solidao e com a amargura das suas 

vidas. 

Com os acordos e as parcerias estabelecidas com entidades como a Camara Municipal de 

Vila Nova de Gaia, a Cruz Vermelha Portuguesa, a PSP, a GNR, Os Militares do Quartel da 

Serra do Pilar, os Bombeiros Voluntaries de Coimbr5es, entre outros, conseguiremos 

transformar a Uniao de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada numa das 

freguesias modelo a nfvel Nacional no campo da Assistencia social. 

Sr. Presidente, Dr. Paulo Lopes, cumprindo com este plano, tera todo o nosso apoio porque 

desta forma esta a Honrar a Democracia e a Honrar os ldeais de Abril. 

Disse. 

Pel'o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha 

e Sao Pedro da Afurada 

Estrela Mesquita 

Rua de Angola, 34 4430 - 014 Vila Nova de Gaia e-mail: santa.marinha@ps.pt 
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Grupo Parlamentar Assembleia de Freguesia 

de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Exmo. Senhor Presidente e Senhoras Secretarias da Assembleia de Freguesia; 

Exmo. Senhor Presidente e demais Elementos do Executive da Junta de Freguesia ; 

Exmos. Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia; 

Exmo. Publico ; 

Exmo. Senhor Colaborador da Junta de Freguesia que presta apoio .logistico nesta Reuniao 

Boa noite, 

Come<;o por salientar os Jogos Juvenis, em que o seu sucesso se deve a um trabalho 

conjunto e de equipa, fundamental, em que os objetivos foram alcan<;ados. De relembrar que, os 

Jogos Juvenis de Gaia ressurgiram em 2015 no anterior mandate do Professor Doutor Eduardo 

Vitor Rodrigues, em colabora<;ao com todas as Juntas de Freguesia. Para n6s, Santa Marinha e 

S. Pedro da Afurada, consideramos ser um projeto de grande importancia, porque pudemos 

proporcionar a todos aqueles que de facto nao tenham a oportunidade pelas mais diversas 

razoes. Uma delas e, por exemplo, a falta de suporte familiar, onde constatamos que atraves do 

nosso trabalho e possivel colmatar essa falha familiar e proporcionar a oportunidade a algumas 

meninas e meninos, de poderem praticar desporto competitive, mas de uma forma saudavel e 

feliz, passando-lhes a mensagem que "o importante nao e ganhar, mas sim participar". Dai a 

grande virtu de e a grande essen cia dos Jogos Juvenis ... 



.. ~ ' Outra grande virtude destes jogos e a participa<;ao, o envolvimento e a capacidade a r 
escolas se organizarem, muito a base, (e certo), das associa<;oes de pais, porque e atraves do~ 

(~~\) 
envolvimento das escolas que podemos cooptar e mobilizar grande parte das meninas e meninos. 

Neste ano de 2017, viu-se que praticamente todas as escolas da Uniao de Freguesias 

participaram de forma ativa e com muita paixao (algumas destacando-se) ... 

0 merito de sempre, e a mesma envolv€mcia e dedica<;ao das for<;as vivas (que sao talvez 

a mais-valia) da nossa Uniao de Freguesias, e n6s Santa Marinha E sao Pedro da Afurada, 

somos riquissimos em termos de associativismo e presen<;a, e sobretudo da qualidade, 

representatividade e da hist6ria das pr6prias coletividades e institui<;6es ... 

Num ano em que constamos facilmente, que houve todo um salto significative, nao s6 em 

termos qualitativos, mas tambem em termos quantitativos, com o maior numero de atletas 

envolvidos e maior participa<;ao de sempre nas diversas modalidades, traduzindo-se tudo isto 

num resultado fantastico! 

Mas queremos mais! Queremos que no ano de 2018, possamos poder contar com a 

participa<;ao de mais Clubes Desportivos e Coletividades, para que um maior numero de crian<;as 

e jovens, que gostariam, mas nao conseguem ser federados, a partir dos Jogos Juvenis 

satisfa<;am o seu sonho e realiza<;ao pessoal. Cabe a n6s, continuar a ajuda-los, proporcionando 

oportunidades para eles poderem despoletar as suas energias e as suas qualidades. N6s 

sabemos que, por exemplo, o Vftor Baia come<;ou a ser referenciado atraves das participa<;oes 

nos Jogos Juvenis .. . 



,r ' 
Porque OS Jogos Juvenis, tern 0 objetivo (clara, muito generico) que e 0 de possibilitar (e 

julgo que devemos pensar todos nisso) o des porto a todas as nossas crian~as e jovens 

y) 
proporcionando a alegria e a felicidade as meninas e meninos da nossa Uniao de Freguesias d~ ' 

Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada!!! 

Nao quero terminar, sem felicitar este executive pela manuten~ao da "Corrida da 

Liberdade", onde vemos por varias ruas da nossa Uniao de Freguesias, centenas de pessoas, 

atletas e nao atletas, a participar, aderindo a iniciativa de uma forma entusiastica. Este projeto, 

tera a sua 38 Edi~ao e esperamos que ele se perpetue por muitos anos. 

Obrigado. 

Pel'o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa Marinha 

e Sao Pedro da Afurada 

Leandro Pinto 

Rua de Angola, 34 4430 - 014 Vila Nova de Gaia e-mail: santa.marinha@ps.pt 



Grupo Parlamentar Assembleia de Freguesia 

de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada (ot (!lib.) 

Cj-- ()1'>') 

Come~o por cumprimentar o Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesias e as 
Senhoras Secretarias. 

0 Exmo. Sr. Presidente do Executivo e demais Elementos do mesmo. 

Exmos Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia. 

Exmo. Publico. 

Exmo. Sr. colaborador da Junta de Freguesia, que presta apoio logistico nesta reuniao. 

Boa noite a todos. 

Todos conhecemos a importancia econ6mica, social, cultural e ideol6gica da a~ao do 
movimento associativo. A importancia das Coletividades de Cultura e Recreio, dos 
Clubes e Associa~oes Desportivas, das Associa~oes de Bombeiros, do Movimento 
Associativo de Pais, das Associa~oes de Desenvolvimento Local, e de muitas e muitas 
outras formas de associa~ao pelos mais diversos objetivos. 

As coletividades sao as formiguinhas da economia social. Pequenas, mas em grande 
numero, cerca de 30.700 a nivel nacional, incansaveis trabalhadoras. Mas formigas que 
acreditam no desenvolvimento integral do Homem - que a cultura, o repouso, o lazer e 
a a~ao coletiva sao componentes essenciais da felicidade humana. E todos os dias dao o 
seu contributo para a constru~ao de uma sociedade mais justa, mais solidaria e mais 
democratica. 

Assim vejo que o executivo da Uniao de Freguesias, Santa Marinha e Sao Pedro da 
Afurada, tambem reconhece essa importancia! 
E por esse motivo, quero congratular este executivo pelo or~amento, tambem elaborado 
a pensar nessas coletividades e associa~oes. 

Onde se destaca, o apoio as atividades realizadas pela Associa~ao de Amigos do C. S. 
Barao do Corvo 

0 encetar preparativos para realiza~ao em 2019 o "Encontro de Coletividades". 

0 apoio que da a iniciativa do "Gaia e Fado" 



0 6mpenho deste executivo, para que a Sociedade Musical 1° de Agosto possa ter a s ~lJ 
nova Sede. '/ _ 

0 encetar esfor~os para que a sede da prestigiada e secular coletividade "Os Mareantes ~ 
do Rio Douro" venha a ser beneficiada, o que e bern necessario. C!J)'\) 

Assim como em conjunto com o Municipio de V. N. de Gaia prestar todo o apoio ao 
Rancho Folcl6rico da Afurada, para as obras que ja decorrem, para que decorram de 
forma mais celere, para que com dignidade possam fazer os seus ensaios afim de 
transportar a sua cultura por terras lusas e Espaoba, como vern seodo habitual. 

0 apoio a realiza~ao das Marchas populares para que as duas freguesias estejam 
representadas oeste evento quer no Cais de Gaia, quer no S. Pedro da Afurada. 

E tambem o apoio que dao as Institui~oes e Coletividades que, em ambas as freguesias 
desenvolvem atividades de cultura e recreio para usufruto das popula~oes. 

Porque quer queiram quer nao, e nas escolas, nas lnstitui~oes e nas coletividades que se 
dao os primeiros passos rumo a urna cidadaoia mais envolvente. 

Por tudo isto quero parabenizar o executivo pelo or~amento apresentado para 2018, 
urn apoio que poe na m6 de cirna as nossas "formiguiobas". 

Parabens. 

E termino desejando a todos, urn Born Natal e Boas entradas no novo ano de 2018, que 
este seja cheio de sucesso e saude principalmente, porque o resto vira por acrescimo. 

Boa noite. 

Pel ' o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa 
Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Francisco Fonseca 

Rua de Angola, 34 4430 -014 Vila Nova de Gaia e-mail: santa.marinha@ps.pt 



Grupo Parlamentar Assembleia de Freguesia 

de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Apreciac:ao das Opcoes do Plano, Orc:amento, Mapa de Pessoal e Plano Plurianual de 

lnvestimentos no Anode 2018 da Junta de Freguesia da Uniao de Freguesias de Santa 

Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Exmo. Senhor Presidente e Senhoras Secret<hias da Assembleia de Freguesia; 

Exma. Senhor Presidente e demais Elementos do Executive da Junta de Freguesia; 

Exmos. Senhores Deputados, da Assembleia de Freguesia; 

Exmo. Publico; 

Exmo. Senhor Colaborador da Junta de Freguesia que presta apoio logistico nesta Reuniao. 

A todos muito boa noite. 

Esta e a primeira interven~ao de fundo que realizo neste 6rgao e, como nao podia deixar de 

ser, aproveito a ocasiao para desejar a todos os que, durante este quadrienio, me vao 

acompanhar na atividade que desenvolverei nesta Uniao de Freguesias, as maiores felicidades 

e sucessos no desempenho das suas fun~oes. 

Aproveito ainda para felicitar todos os eleitos do Povo de Santa Marinha e Sao Pedro da 

Afurada, que sairam das elei~oes do passado dia 01 de outubro, com particular relevo para o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia que, gra~as a expressiva confian~a que lhe foi 

manifestada pelas nossas popula~oes, dispora de condi~oes bern mais favoraveis para o 

exercicio do seu mandata. As maiores felicidades para si e para o Executive da Junta de 

Freguesia sao os meus votos sinceros, Senhor Presidente da Junta. 

Cumpridas as sauda~oes, iniciarei a analise dos documentos que nos sao presentes para 

aprecia~ao nesta reuniao com um desafio ao Senhor Presidente da Junta para que, no futuro, 

pelo menos, mantenha a qualidade das Propostas que apresenta a aprecia~ao desta 

Assembleia . 

Com efeito, Senhor Presidente, os documentos que hoje aqui apresenta atestam bem o rigor 

na gestao das contas e a qualidade da apresenta~ao de propostas ajustadas as necessidades da 

Junta de Freguesia e das popula~oes, que sempre caracterizaram o seu exercicio a frente dos 

destines desta autarquia, sempre a favor dos mais desfavorecidos e no apoio as 

personalidades e institui~oes que representam os mais diversos quadrantes de pensamento e 

interven~ao da nossa Comunidade. 



,,. 

E nos, Partido Socialista, nao podlamos estar mais satisfeitos com as opr;oes que nos 

apresenta. 

Desde logo, porque, tal como o Executivo da Junta de Freguesia, tambem nos consideramos 

que nao podlamos desperdir;ar a oportunidade que o Governo do Pals, o Partido Comunista 

Portugues, o Bloco de Esquerda eo Partido Ecologista "Os Verdes"- na Assembleia da 

Republica- nos vao conceder para revalorizar e dar estabilidade ao vinculo contratual dos 

trabalhadores desta autarquia que, no anode 2018, finalmente verao ser repostos direitos 

seus, cuja reposir;ao vinha sido sucessivamente adiada, em nome de uma estabilidade 

finance ira que nunca chegou e que, caso nao tivesse sido alterado o rumo da Governar;ao do 

pals e as prioridades economico-financeiras das apostas orr;amentais nacionais, certamente 

nunca chegaria. 

Para o Partido Socialista, a par das empresas, os trabalhadores sao o pilar do desenvolvimento 

das comunidades em que se inserem, uma vez que, para nos, e indissociavel do investimento 

os meios que permitem a sua concretizar;ao e, no caso concreto desta Junta de Freguesia, se 

nao fosse a excelencia dos recursos humanos que aqui exercem funr;oes, decerto seria 

imposslvel concretizar o trabalho que desenvolvemos nos ultimos quatro anos, tal a escassez 

dos outros meios e recursos com que a nossa autarquia se viu confrontada. 

Por isso, para o Executivo da Junta de Freguesia, as nossas congratular;oes por esta opr;ao justa 

e sensata de premiar o trabalho de quem todos os dias permite que a Junta de Freguesia 

cumpra a sua missao de servir;o publico junto das popular;oes e, para os trabalhadores de 

Junta, como sempre, o nosso sincero reconhecimento publico pelo trabalho que desenvolvem 

que, desta feita sera ainda de maior valor, dado que vai acompanhado do nosso voto favoravel 

aos documentos que nos sao apresentados, permitindo, desse modo, a valorizar;ao salarial e 

de vincular;ao para todos eles. 

Naturalmente que, numa autarquia que so em 2018, a partir domes de marr;o, vai conseguir 

comer;ar a libertar-se de urn espartilho de dlvida de anteriores exercfcios, que ascendeu a 

quase quatrocentos mil euros, e que assume, na Integra, as responsabilidades financeiras 

resultantes da reposir;ao salarial e de direitos aos seus trabalhadores que ja referimos, seria 

diflcil esperar muito rna is capacidade para novos investimentos. 

Mas, a verdade e que, ao folhearmos o Plano de Atividades para 2018, verificamos que, em 

praticamente todos os capltulos se encontram iniciativas novas, sendo que algumas resultam 

de urn salutar entendimento com quase todas as forr;as polfticas que nos acompanham nesta 

Uniao de Freguesias que, assim, se associam no esforr;o de criar urn documento capaz de 

integrar as melhores propostas para a Comunidade que ira servir e que so nao acolhe rna is 

propostas diversas, ou porque nao foram apresentadas, por opr;ao propria- como sucedeu no 

caso do Movimento lndependente, que aqui relevamos para conhecimento geral e memoria 

futura - ou porque, ate a data de entrega deste documento, nao nos chegaram para esse 

efeito. 

Esta e outra das caracterlsticas destes documentos que analisamos e da gestao autarquica que 

vimos suportando: a capacidade para aceitar a pluralidade de opinioes e procurar consensos 

que sempre a caracterizou e agora a destaca num cenario de maioria absoluta parlamentar 

que, em ocasioes anteriores, serviu para legitimar comportamentos e atitudes bern diversos 

dos que agora verificamos e saudamos. 



Na vida, o fator identitario determinante que nos destaca dos demais, muito mais do que as 

nossas inten~oes, sao as escolhas que fazemos e a forma como as materializamos, dado que 

sao aquila que as outras pessoas conseguem observar e acabam por validar ou reprovar. 

Fiel a esta realidade, o Partido Socialista nao tera qualquer duvida ao validar as propostas que 

nos encontramos a debater, ate porque sabemos que, ja no passado, o nosso Presidente da 

Junta demonstrou que consegue fazer mais e melhor, com menos verbas do que as duas 

ante rio res juntas de freguesia auferiam separadamente, com menos trabalhadores do que os 

que anteriormente existiam eater de gerir e pagar uma divida que nunca, anteriormente, 

tinha penalizado as contas dos anteriores executives. 

Mas, mais do que isto, o voto favoravel do Partido Socialista aos documentos de suporte de 

gestao desta Junta de Freguesia, no a no de 2018, vai acontecer porque, apesar de sabermos 

que o passado legitima a reputa~ao e qualidade esperada das pessoas e institui~oes, sao as 

ideias que as mesmas apresentam para o Futuro que motivam a adesao aos Projetos e os 

niveis de Confian~a dos demais, que possibilitam a sua capacidade de materializa~ao . 

Nos, tal como a grande maioria do Povo de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, confiamos 

neste Presidente da Junta de Freguesia e no seu Executivo, confiamos que sozinhos, ou em 

parceria com o municipio de Vila Nova de Gaia, com as personalidades e institui~oes das 

nossas e de outras freguesias e com os representantes das nossas popula~oes, estes homens e 

esta mulher vao conseguir dotar o nosso territorio de condi~oes de desenvolvimento que 

permitam transformar-nos, em breve, numa referenda mundial para que todos os que nos 

visitam e aqui residem, se orgulharem de nos, nao apenas pelo nosso passado, mas pelo 
Presente moderno e Futuro inovador que teremos oportunidade de lhes apresentar. 

Sao muitos os novos Projetos que estao incluidos neste documento que visam a materializa~ao 

deste designio e, escolhendo destacar apenas um, opto pelo que vai permitir a cria~ao de uma 

nova ponte sobre o Rio Douro e uma Liga~ao de Metro entre a Esta~ao das Devesas e a Casa da 

Musica, pelo que de modernidade e resposta a uma necessidade comporta. 

Muito mais poderia aduzir para validar a minha op~ao de viabiliza~ao destes documentos, 

como o equilibria economico das contas que verifico, o refor~o do apoio social aos mais 

desfavorecidos, com a cria~ao de um gabinete de psicologia na Junta, o refor~o da aposta nas 

atividades desportivas, em particular dos Jogos Juvenis de Gaia, a manuten~ao e 

aprofundamento das rela~oes com as Escolas e as Associa~oes de Pais das nossas Freguesias, a 

continua~ao do apoio as coletividades de ambas as freguesias que esta patente, a 

moderniza~ao das instala~oes da Junta de Freguesia e a oferta de novas servi~os aos nossos 

cidadaos que vamos passar a disponibilizar aos nossos cidadaos em Sao Pedro da Afurada

com a instala~ao do Novo Espa~o do Cidadao- mas o rol de escolhas e demasiado extenso 

para uma interven~ao como limite de tempo que tenho de observar; ainda assim, nao me 

canso de destacar uma delas, aquela com que iniciei esta interven~ao, a aposta na 

revaloriza~ao salarial e na consolida~ao do vinculo !aboral dos trabalhadores que trabalham 

nesta Junta. 

Aprovar estes documentos, muito mais do que qualquer outra coisa, vai permitir a quem todos 

os dias nos ajuda e as nossas popula~oes usufruir do servi~o publico que lhes disponibilizamos, 

reganhar confian~a na institui~ao que servem e, consequentemente, um novo alento para o 

exerdcio das suas fun~oes, ao passo que reprovar estes documentos significaria precisamente 

o contrario, afastando os trabalhadores da Junta de Freguesia de acederem as condi~oes de 



trabalho que os seus restantes colegas, um pouco por todo o pafs, a partir do proximo a no vao 

passar a dispor. 

Quanta mais nao fosse pela dfvida de gratidao e pelo reconhecimento que o Partido Socialista 

tem para com os trabalhadores desta Uniao de Freguesias- em particular pelas condi~oes 

adversas com que tiveram de realizar exemplarmente o seu trabalho ao Iongo dos ultimos 

a nos- nao poderiamos ter outro comportamento senao votar favoravelmente os documentos 

apresentados nesta Reuniao pelo Executive da Junta e apelar as demais For~as Polfticas que 

optem pela mesma op~ao, no mfnimo, validando estas propostas que nos sao apresentadas 

para o ana de 2018. 

Conte par isso, Senhor Presidente, como Voto favoravel do Partido Socialista nesta ocasiao. 

Muito obrigado pela Vossa aten~ao. 

Vila Nova de Gaia, 14 de dezembro de 2018 

Pel'o Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia da Uniao de 

Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada 

Helena Amaral 

Rua de Angola, 34 4430- 014 Vila Nova de Gaia e-mail: santa.marinha@ps.pt 
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MIN UTA DA ATA 

SESSAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 

21 DEZEMBRO 2 0 17 

DEPUTADOS PRESENTES: (PS) - Mario Jorge Rodrigues Santos, Sonia Cristina Roseira e Cunha, Carla 

Jesus Pinto Sousa, Armando Candido Pereira Lopes, Armando Alves Almeida, Ricardo Angelo do 

Silva Monteiro, Helena de Jesus Amaral, Francisco Jose de Barros Fonseca, Joaquim de Sousa 

Rocha, Mario Estrela Moreira Mesquita e Leandro Jorge Carvalho do Rocha Pinto; (PSD) -Alberto 

Amflcar Moreira de Araujo, Anabela de Almeida Carri<;o e Andre Sousa Santos; (MISMA) - Eunice 

Adelia Santos Melo Peixoto e Jose Ferreira do Costa; (CDU) - Olga Mario Cardoso Dias; (BE) -

Claudio Sofia Alves Braga. ----------------------------------------------------------------------------------

DEPUTADOS AUSENTES: (CDS/PP) -Maria de Assun<;ao dos Santos Carvalho--------------------------------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente do Mesa do Assembleia- MARIO JORGE RODRIGUES SANTOS. ----

SECRETARIOU A REUNIAO: A 1.0 e 2.0 Secretaries do Mesa do Assembleia- SONIA CRISTINA ROSEIRA E 

CUNHA E CARLA JESUS PINTO SOUSA, respetivamente. -------- ---------------------------------------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: - Presidente: Manuel Paulo Jesus Lopes; Secretario: 

Jose Roimundo Moreira Filipe; Tesoureiro: Mario Vicente Sousa Silva Reis; e os Vogais: Lauro do 

Concei<;ao Silva Gomes, Agostinho do Silva Viana; Antonio Miguel Campos Coelho e Adeline Jose 

Moreira de Araujo.---------------------------------------------------------------------------------------------------

HORA DE ABERTURA: 21 H 1OM 

HORA DE ENCERRAMENTO: 23H 17M 

Antes do infcio do perfodo do Ordem de Trabalhos, registou-se a presen<;a do Rancho Folclorico do 

Afurado, que nos presenteou com os votes de Boas Festas.-------------------------------------------------------

lniciado a Ordem de Trabalhos, no ponto 1. INTERVENCAO DO PUBLICO, foi dada a palavra aos 

seguintes cidadaos: Antero Pinto Fernandes e Antonio dos Santos Paiva, aos quais o Presidente do 

Junta deu respos to.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antes de dar infcio as interven<;6es dos deputados ja inscritos, o Presidente do Assembleia, colocou 

a vota<;oo o documento apresentado no primeiro reunioo, ocorrida em 14/ 12/201 7, pelo deputado 

Jose Costa, onde foi reprovado com 11 votes contra, 2 absten<;oes e 5 votos a favor.------- -----------
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0 deputado Jose Costa apresentou uma declara<;:ao de voto.-----------------------------------------------

Uma vez que o tempo do executive j6 estava esgotado, o Presidente do Assembleia, propos ao 

plen6rio, a concessao de mais alguns minutes para que aquele pudesse responder aos deputados 

i nscrit os. ----------------------------------------------------------------------------------------------- -- -----------

No ponto 2.1 Apreciacco e Votacco do Plano de Ativldades. Orcamento e Mapa do Pessoal para 

2018 e Plano Plurianual de lnvestimento da Unicode Freguesias. que inclui as seguintes Propostas: 

Autorizacco para a delegacco de competencies do Municipio na Junta e Autorizacco para a Junta 

Estabelecer Formas de cooperacco com entidades publicas e privadas e Autorlzacco previa para 

compromissos plurianuals, mantendo as inscriy6es j6 feitas no primeira reuniao d e 14/12/2017, 

intervieram os seguintes deputados: (PS} - Estrela Mesquita; Leandro Pinto; Francisco Fonseca; 

Helena Amaral e (BE} Claudia Braga.----------------------------------------------- ---------------

0 deputado Jose Costa, pediu direito de resposta.-------------------------------------------------------- ---------

A deputada Olga Dias, pediu direito de resposta.-----------------------------------------------------

0 deputado Amflcar Araujo, fez um pedido de esclarecimento.--------------------------------------

0 deputado Jose Costa, fez um pedido de esclarecimento.-----------------------------------------------

Ap6s discussao do Plano de Atividades, Oryamento e Mapa do Pessoal para 20 18 e Plano 

Plurianual de lnvestimento do Uniao de Freguesias, que inclui as seguintes Propostas: Autorizayao 

para a delegayao de competencias do Municipio no Junta e Autorizayao para a Junta 

Estabelecer Formas de cooperayao com entidades publicas e privadas e Autorizayao previa para 

compromissos plurianuais, o mesmo foi colocado a votayao, tendo sido aprovado por maioria, 

com 14 votos a favor, 2 absteny6es e 2 votos contra. 

No ponto 2.2 Apreciacco da lnformacco Escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre a 

atlvidade e a sltuacco financelra da Unlco de Freguesias, intervieram os seguintes deputados: 

(MISMA} - Jose Costa e (PSD} - Amflcar Araujo, aos quais de seguida o Presidente do Junta deu 

resposta.------------------------------------------------- ------------------ -------------
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 23 horas e 1 7 minutes, o Presidente do Assembleia 

declarou encerrada a reuniao, do qual se elaborou a presente Minuta, que depois de lido foi 

aprovada por unanimidade, nos termos do legislac;ao em vigor e do Regimento do Assembleia de 

Freguesia a provo do a 13/12/2013. E eu, Sonia Cristina Rose ira e Cunha, 1.0 Secret6ria do Mesa do 

Assembleia de Freguesia, a redigi. ----------------------------- -----------------------------------

..., 
ident~)do Assembleio de FreQ~Jesio 

.~/ h 
DRIGUES SANTOS 

// 

A 1.0 Secret6rio do Assembleio de Freguesio A 2.0 Secret6rio do Assembleio de Freguesio 

SONIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA 
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