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SESSAO ORDINARIA 

30/04/2021 

Aos trinta dias do mes de abril de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e cinco 

minutes, reuniu em Sessao Ordinaria, a Assembleia de Freguesia da Uniao de Freguesias 

de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no ediffcio da Junta de Freguesia de Sao 

Pedro da Afurada, presidida por Mario Jorge Rodrigues Santos, secretariada por Sonia 

Cristina Roseira e Cunha e Carla Jesus Pinto Sousa, primeira e segundo secretaria 

respetivamente.----------- ·----------------------------------

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

Cunha, Carla Jesus Pinto Sousa, Margarida Maria Gomes Ferreira, Helena de Jesus 

Amaral, Francisco Jose de Barros Fonseca, Joaquim de Sousa Rocha, Maria Estrela 

Moreira Mesquita, Antonio Julio ~antos da Silva Coelho, Armando Candido Pereira Lopes 

e Armando Alves de Almeida (PSD) -Alberto Amncar Moreira de Araujo, Anabela de 

Almeida Carri<;:o e Andre Sousa Santos; (CDS-PP) Rui Pedro da Rocha Ferreira; (MISMA) -

Joaquim de Magalhaes Leite e Jose Ferreira da Costa; (CDU) - Antero Francisco Pinto 

Fernandes e (BE)- Claudia Sofia Alves Braga. (Anexo A- 30.04-2021) ------------------

Antes do infcio do perfodo da Ordem de Trabalhos, o Presidente da Assembleia deu 

posse ao deputado (CDU) Antero Francisco Pinto Fernandes, (Anexo B- 30.04-2021). ---

Registaram-se as seguintes substituf~oes: (PS) o deputado, Leandro Jorge Carvalho da 

Rocha Pinto apresentou pedido de substitui<;:ao dando Iugar ao deputado Antonio Julio 

Santos da Silva Coelho. (Anexo C- 30.04-2021); (CDU) a deputada Olga Maria Cardoso 

Dias apresentou pedido de substitui<;:ao dando Iugar ao deputado Francisco Jose 

Marques Crista (Anexo D - 30.04-2021 ), o deputado Francisco Jose Marques Crista Jose 

apresentou pedido de substitui<;:ao dando Iugar ao deputado Carlos Costa (Anexo E -

30.04-2021 ), o deputado Carlos Costa apresentou pedido de substitui<;:ao dan do Iugar 6 

deputada Maria Amelia Azevedo, (Anexo F- 30.04-2021), a Deputada Maria Amelia 

Azevedo apresentou pedido de substitui<;:ao dando Iugar ao deputado (Anexo G -

I Pagina - 248 -

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

QUADRIENIO 2017 I 2021 



~~-
assembleia d~ fr~uesia 

santa.maonha 
saoped roafurada 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

30.04-2021 ). (CDS-PP) a deputada Maria Assunc;:ao Santos CaNalho apresentou pedido 

de substituic;:ao dando Iugar ao deputado Rui Pedro da Rocha Ferreira, (Anexo H - 30.04-

2021 ); --------------------------------------------------------------

DO EXECUTIVO DA JUNTA ESTIVERAM PRESENTES: - 0 Presidente: Manuel Paulo de Jesus 

Lopes; o Secretario: Jose Raimundo Moreira Filipe, o Tesoureiro Mario Vicente Sousa Silva 

Reise os Vogais: Laura da Conceic;:ao Silva Gomes. Agostinho da Silva Viana, Adeline 

Jose Moreira de Araujo e Antonio Miguel Campos Coelho. ------------------------------------

1. ELEICAO DE UM NOVO VOGAL PARA 0 EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

0 Presldente da Junta apresentou uma proposta tendo indicado o deputado ARMANDO 

ALVES DE ALMEIDA para o cargo de Vogal, (Anexo 1- 30.04-2021) . -----------------

Fe ita a votac;:ao por voto secreta. foi eleito por maioria ARMANDO AL YES DE ALMEIDA 

para o cargo de Vogal do Executive da Junta de Freguesia com 10 votos a favor, 8 

(Anexo J- 30.04-2021). 8 abstenc;:oes (Anexo K- 30.04-2021) e 1 nulo (Anexo L- 30.04-

2021) substituindo AGOSTINHO DASILVA VIANA que, por sua vez. tomou o seu Iugar como 

deputado na Assembleia de Freguesia, no Grupo Parlamentar do PS. ----------

Assim, a bancada do Grupo Parlamentar do PS, passou a estar constitufda pelos 

seguintes deputados: Mario Jorge Rodrigues Santos, Sonia Cristina Roseira e Cunha, Carla 

Jesus Pinto Sousa, Margarida Maria Gomes Ferreira. Helena de Jesus Amaral. Francisco 

Jose de Barros Fonseca. Joaquim de Sousa Rocha, Maria Estrela Moreira Mesquita, 

Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Armando Candido Pereira Lopes e Agostinho da 

Silva Viana. ---------------------- ----

Por sua vez o Executive passou a estar constitufda pelo Presidente: Manuel Paulo de Jesus 

Lopes; o Secretario: Jose Raimundo Moreira Filipe, o Tesoureiro Mario Vicente Sousa Silva 

Reis e os Vogais: Laura da Conceic;:ao Silva Gomes. Adeline Jose Moreira de Araujo, 

Antonio Miguel Campos Coelho e Armando Alves de Almeida.------------------------

2. INTERVENCAO DO PUBLICO 

0 Presidente da Assembleia. comec;:ou por conceder o uso da palavra aos cidadaos 

inscritos a inteNir neste ponto da Ordem de Trabalhos, (Anexo M- 30.04-2021).-------
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0 Cidadco Bruno Simoes, no uso da sua palavra, referiu a sua ausencia nos assembleias, 

mas que, contudo, sempre se manteve informado dos acontecimentos. Questionou o 

Presidente da Junta sabre a veracidade das possfveis grava<;oes para com os 

funcionarios ate durante a hora de almo<;o, se foi iniciado inquerito ou se foi realizada 

participa<;ao ao Ministerio Publico.----------------------------------------------------------------

0 Cidadco Alexandre Valente Silva, na sua interven<;ao, questiona para quando a 

segundo fase de requalifica<;ao das obras pendente no Jardim do Morro solicitou ao 

Presidente o apelo desta requalifica<;oo o mais breve possfvel.------------------------------

0 Cidadco Miguel Ribeiro, na sua interven<;ao, aproveitou para apresentar de Partido 

Chega. E questionou o que a autarquica pretende fazer para o novo desconfinamento.--

0 Cidadco Jose Peixoto, no uso da sua palavra, relembra os problemas de transite na rua 

Domingos, colocou questoes sabre as translada<;oes de corpos relativamente ao 

Cemiterio.---------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Cidadco Jose Almeida, na sua interven<;ao, observa as requalifica<;oes ja realizadas na 

freguesia bem como as que ainda se encontram por reparar. Aproveitou para felicitar o 

presente Executive na Freguesia nos requalifica<;oes realizadas pela Uniao de Freguesias.-

0 Presidente da Junta prestou os devidos esclarecimentos, ao cidadao Bruno Simoes 

transmitiu ser mentira o valor indicado deixado em caixa, informou que os meios tempos, 

advertem da lei, como em muitas outras freguesias, nao entendeu qual o problema, em 

rela<;oo as escutas, informou que o executive escoltou todos os funcionarios, come<;aram 

sem provas e terminaram sem provas.------------------------------------------------------------

0 Presidente da Junta em resposta ao Cidadco Alexandre Valente, referiu que o jardim 

do Moro e ainda uma obra inacabada, mas e dos espa<;os mais emblematicos do 

concelho, em nome pessoal deu os parabens ao Municipio pela obra requalificada na 

entrada do concelho, referiu ser necessaria paciencia para os procedimentos 

necessaries ocorrerem, e a obra ser finalizada.-----------------------------------------------------
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0 Presidente da Junta em resposta ao Cidadoo Miguel Ribeiro, esclareceu que a Unioo 

de freguesias esteve sempre atenta e tentou estar o mais proxima possfvel no perfodo da 

pandemia bem como no perfodo do desconfinamento.------------------------------------

0 Presldente da Junta em resposta ao Cldadoo Jose Peixoto, referiu que tinha ideia de 

que a questoo dos contentores pr6ximos 6 IPSS, j6 eram um tema resolvido. E esclareceu 

e noo obrigam ninguem a adquirir nada no cemiterio nem as translada<;oes dos corpos.-

0 Presidente da Junta em resposta ao Cldadoo Jose Almeida, esclareceu que j6 

ocorreram requalifica<;oes e ainda se encontram obrar planeadas que certamente iroo 

ocorrer no seu tempo, visto o concelho ser de grandes dimensoes. ------------------------

3.PERfODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

0 Presidente da Assembleia, procedeu a leitura do expediente mais relevante da 

Assembleia entre os quais destacou:------------------------------------------------------------------

(Anexo N - 30.04-2021 ), Correspondencia Recebida;---------------------------------------------

(Anexo 0 - 30.04-2021 ), Correspondencia Expedida.------------------------------------------

3.2 outros assuntos conforme n° 1. do Art0 24 do reqimento 

lntervieram os seguintes deputados:-------------------------------------------------------------

0 Deputado Antero Fernandes (CDU), na sua interven<;oo, apresentou Mo<;oo de 

Reposi<;oo de Freguesias (Anexo P- 30.04-2021 ), apresentou tambem Mo<;oo em Defesa 

do Associativismo (Anexo Q - 30.04-2021) e na sua interven<;oo, referiu a Sauda<;oo a 

abril e maio, e 6 constitui<;oo democr6tica, (Anexo R - 30.04-2021 ). ------------------------

0 deputado Agostinho Viana (PS), na sua interven<;oo apresentou os motives do seu 

pedido de demissoo, (Anexo S - 30.04-2021 ), apresentou tambem uma Proposta 

(Perpetua<;oo de Sepultura), (Anexo T- 30.04-2021).-----------------------------------

0 deputado Francisco Fonseca (PS), na sua interven<;oo, apresentou as Felicita<;oes 

pelas comemora<;oes do 25 de Abril, (Anexo U- 30.04-2021).---------------------------
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0 Deputado Jose Costa (MISMA), na sua interven<;ao, apresentou o documento indicado 

( Anexo V- 30.04-2021). -------------------------------------------------------------------------

A deputada Helena Amaral (PS), na sua interven<;ao, apresentou requerimento -

Prolongamento da Assembleia (Anexo W- 30.04-2021 ).------------, ____ , 

A deputada Anabela Carri~o (PSD), na sua interven<;ao, apresentou o Regime Jurfdico de 

cria<;ao, modifica<;ao e extin<;ao de Freguesias, (Anexo X- 30.04-2021 ).--------------------

0 presidente da Junta, em resposta ao deputado Antero Fernandes.---------------------

0 Presidente da Junta, em resposta ao deputado Agostinho Viana, indicou que foi em 

reuniao de executive e com unanimidade foi avan<;ado o processo que ainda decorre.-

0 Presidente da Junta em resposta ao deputado Francisco Fonseca, enalteceu as suas 

palavras.-------------------------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Junta em resposta ao deputado Jose Costa enalteceu a forma da sua 

rece<;ao numa visita ocorrida ao Clube Desportivo do Torrao.---

0 Presidente da Junta em resposta 6 deputada Anabela Carri<;o, questionou se pensa 

que o executive anda a reboque do partido do PSD.------------------------------------------

A Deputada Anabela Carri~o. solicitou direito de resposta, indicou compreender os dias 

diffceis do Presidente, enaltecendo que o que apresentou e somente um comunicado.--

0 Presidente da Junta em resposta 6 Deputada Anabela Carri~o. desculpou se o tom de 

voz, foi altivo.------------------------------------ --------------

0 presidente da Assembleia, esclareceu aos deputados Joaquim Leite e Anabela 

Carri<;o, que 0 ediffcio de Santa Marinha nao permite a presen<;a de todos OS 6rgaos 

partid6rios segundo as normas da DGS, esclareceu que o senhor nao e uma institui<;ao, 

mas quem foi homenageado foi a Assembleia de Freguesia, como institui<;ao.------

0 Deputado Jose Costa (MISMA), na sua interven<;ao, referiu algumas respostas do seu 

Presidente da Junta ao publico, como nao respondidas diretamente, mas sim com 

omissC>es.-------------------------------------------------------------------------------------
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A Deputada Margarida Ferreira, na sua intervenc:;oo, referiu o seu agradecimento a todos 

os eleitos na Casa da Democracia. lndicou as toneladas de doac:;oes realizadas durante 

o perfodo critico da Pandemia, mencionou tambem a P6scoa Solid6ria, e o apoio 

realizado a lnsfttuic:;oes~-~~~~--~~-------~~~~--------------~~-----~----~~~-~--~-~------~---~~ 

A Deputada Helena Amaral {PS), na sua intervenc:;oo, apresentou o Voto de Pesar pelo 

falecimento de Jorge Coelho, {Anexo Y- 30.04-2021).-~~~~-----~--~~-------~~~---------~~~ 

A Deputada Anabela Carri~o, solicitou direito de resposta, indicou 6 Deputada 

Margarida Ferreira, nao tendo compet€mcia para resposta, mas sim o executive.~~-----~--

0 Presidente da Junta em resposta ao deputado Joaquim Leite, sendo honesto noo sabia 

como lhe haveria responder, visto ser indecoroso a ligac:;ao de uma Pandemia aos 

ganhos no Cemiterio, pelas mortes de covid. Referiu que o que o deputado entende por 

esbanjamento que o executive decidiu referir o valor a ser aplicado ao Programa PIAS, 

quadruplicando o valor disponfvel para ajuda ao proximo.------------~~~-----~--~-----------~-~ 

0 Presidente da Junta em resposta ao Deputado Jose Costa, indicou se relembrar da 

questao do cidadao Alexandre Valente, relembrando outra assembleia onde o mesmo 

recebeu as respostas sobre os sanit6rios do Jardim do Morro.--------~------~-~-------~~-~~~---

0 Deputado Joaquim Leite, solicitou direito de resposta, dirigindo se ao Presidente da 

Junta exigindo respeito para com as pessoas.-~~~-----------~---~----------~~-------~~~~---------

0 Presidente da Assembleia, interrompe o deputado Joaquim Leite, referiu que em todas 

as assembleias o discurso do senhor e sempre o mesmo, e noo pode ser assim, pois 

existem mais pontos para referir.~~---------~--~--~-----------------~-------------------------~------

0 presidente da Junta, solicitou direito de resposta ao deputado Joaquim Leite, que nao 

existe ninguem na sala que possa dar lic:;oes de moral.-~----~-----~-~---------------------~ 

0 Presidente da Junta em resposta 6 Deputada Margarida Ferreira, enalteceu as 

palavras dedicadas as pessoas e as obras realizadas.--------------~----------------------------

0 Presidente da Junta em resposta 6 deputada Helena Amaral, agradeceu as palavras 

transmitidas no seu Voto de Pesar.------------~----------------~--------------~-----~ 
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Solicitou ponto de ordem e interpelac;ao a mesa a deputada Claudia Braga (BE), 

referindo ser uma hora j6 avanc:;ada, solicitou para sucintas os assuntos importantes 6 

Unioo de Freguesia Santa Marinha e Sao Pedro de Afurada. ------

Sobre os documentos apresentados, o Presidente da Assembleia colocou-os a votac:;oo 

ap6s a sua discussao, a saber: ----------------

1 - Mo~Cio sobre reposi~Cio do Freguesias, apresentado pelo deputado Antero 

Fernandes, da CDU, foi reprovada por maioria com 3 votos a favor (MISMA CDU), 1 

abstenc:;ao (BE) e 15 votos contra (PS, PSD, CDS/PP). -------

2 - Mo~Cio em defesa do Associativismo, apresentado pelo deputado Antero Fernandes, 

da CDU, foi reprovada por maioria com 4 votos a contra (PSD, CDS/PP), 12 abstenc:;5es 

(PS, BE) e 3 votos a favor (MISMA CDU). ---------------------------------------------------

3 - Proposta de perpetua~ao de sepulture de Jose Guimarces, apresentado pelo 

deputado Agostinho Viana, do PS, foi aprovado por unanimidade com 19 votos a favor 

(PS, PSD, CDS/PP, MISMA CDU, BE}.--------------

4 - Voto de pesar por Jorge Coelho, apresentado pela deputada Helena Amaral, do PS, 

foi aprovado por maioria com 15 votos a favor (PS, PSD, BE, MISMA) e 4 abstenc:;5es (PSD, 

C DS/P P, CD U). -------------------------------------------------------------------------------------

Apresentou declarac;ao de voto o deputado Amflcar Araujo (PDS). -----------------------

0 Grupo Parlamentar do PS apresentou requerimento a mesa sobre o alargamento de 

tempo desta assembleia por mais trinta minutes. --------

Colocado a votac:;ao foi o mesmo aprovado por maioria, com 15 votos a favor (PS, PSD, 

CDU, BE), 1 abstenc:;ao (CDS/PP) e 3 votos contra (PSD, MISMA). -----------------------------

4.1 aprecia~ao e vote~ co do documento de Modifica~ao do Or~amento de 2021 I 

Altera~Cio modiflcatlva n° 1, inc lui a altera~Cio ao Plano Plurianual de lnvestimentos.-------

Foi feita uma apresentac;ao do documento pelo Tesoureiro, onde referiu o acerto de 

valores quanto as receitas e as despesas devido a v6rias premissas.---------------------
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Seguidamente intervieram os seguintes deputados: ---------------------------------------------

0 Deputado Jose Costa (MISMA), no sua interven<;ao, solicitou esclarecimentos sobre os 

protocolos, uma vez que nao tem acesso aos mesmos.-----

0 Deputado Joaquim Leite (MISMA), no sua interven<;ao, suscitou varias questoes sobre o 

documento em questao, quais os protocolos, e quais os seus fundamentos.-------------

0 Deputado Antero Fernandes (CDU), na sua interven<;ao, exclamou o comentario, no 

mes de abril, para existir altera<;oes neste documento, o mesmo deveria ter sido exposto 

com a devida antecedencia, transmitiu que encontra se em falta um documento 

justificative com as despesas COVID.----------- -----

A Deputada Claudia Braga (BE), no sua interven<;ao, questiona o valor de refor<;o no 

valor relative ao Covid no A<;ao Social.-----------------------------------------------------------

0 Deputado Amncar Araujo (PSD), na sua interven<;ao, sendo uma altera<;ao, revisao ao 

or<;amento, s6 solicitou informa<;ao de valores pagos nos arrumos de aprestos da 

Afurada.-- ------------------

0 Presidente do Assembleia, ao responder ao deputado Antero Fernandes (CDU), referiu 

a lei 13/b 2001 de 5 abril Art0 3 paragrafo 7, esclarece os assuntos de presta<;ao de 

contas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

0 T esoureiro prestou os devidos esclarecimentos aos partidos, relativamente as questoes 

suscitadas pelos partidos, clarificou que este documento trata se de uma altera<;ao e 

nao revisao. 0 Tesoureiro em resposta a deputada Claudia Braga (BE), esclareceu que 

os valores apresentados sobre o COVID, e referente ao ano de 2020, a verba de 2021 

serao refletidas em 2022, sendo que os numeros apresentados sao previsoes. --------------

0 deputado Jose Costa (MISMA), solicitou esclarecimento sobre divides ainda existentes.-

A deputada Claudia Braga (BE}, solicitou pedido de esclarecimento, indicou nao 

perceber alguns pontos.------------------

0 deputado Amncar Araujo (PSD), na sua interven<;ao referiu que nao auscultou resposta 

as suas q uestoes. -----------------------------------------------------------------------------

1 Pagina - 255 -

LIVRO DE ATAS DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA E 5. PEDRO DA AFURADA 

QUADRI~NIO 2017 I 2021 



!.~-~~) ~~ 
assembleia de fre,.guesia 

santamaonha 
saopedroafurada 

Colocado a votac;ao foi o mesmo aprovado por maioria com 12 votos a favor (PS, 

MISMA), 7 abstenc;6es (PSD, CDS/PP, MISMA, CDU, BE).----------------------------

Apresentou declarac;ao de voto o deputado Jose Costa (MISMA). ------------

Seguidamente ausentaram-se da sale os deputados Joaquim Leite e Jose Costa do 

MISMA e Anabela Carric;o (PSD). -----------------------------·---· 

4.2 Apreciac;ao da lnformac;Cio escrita do Presidente da Junta sobre a atividade e 

sltuac;ao financeira da Uniao de Freguesias 

0 deputado Amncar Araujo (PSD), na sua intervenc;ao referiu a diminuic;ao de cabazes 

entre o Natal e a Pascoa Solid6ria, visto ser sinal positive perante a populac;ao.-----

0 Presidente da Junta, em resposta ao deputado Amncar Araujo (PSD), referiu que a 

adesao foi me nor, talvez por vergonha ou por melhoria das suas condic;6es financeiras. --

Nada mais havendo a tratar quando era uma hora e quinze minutes do dia 1 de maio, o 

Presidente da Assembleia declarou encerrada a reuniao, da qual se elaborou a presente 

min uta (ANEXO Z - 30.04.2021 ), que depois de lid a, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes, nos termos da legislac;ao em vigor e do Regimento do Assembleia de 

Freguesia aprovado a 25/01/2018. E eu, Sonia Cristina Roseira e Cunha, 1 a Secret6ria da 

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

0 Presiderfte da Assembleia de Freguesia 

/ 
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A 1.0 Secret6ria da Assembleia de Freguesia A 2.0 Secret6ria da Assembleia de Freguesia 

~lt\ts,fu.L~ Qz;O~ -bcr~ 2-o"'~ .. ~Lk--
0 

SONIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA CARLA JESUS PINTO SOUSA 

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