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ATA N. 0 32 
SESSAO ORDINARIA 

30/06/2021 

- Aos trinta dias do mes de junho de dois mil e vinte e um, pelas vinte e uma horas e 

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

Freguesias de Santa Marinha e Sao Pedro da Afurada, no Salao Nobre do 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 segunda-secretaria respetivamente. -------------------------------------------------------

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

Cunha, Carla Jesus Pinto Sousa, Helena de Jesus Amaral, Francisco Jose de Barros 

Fonseca, Maria Estrela Moreira Mesquita, Antonio Julio Santos da Silva Coelho, Leandro 

Jorge Carvalho da Rocha Pinto, Armando Candido Pereira Lopes, Andreia Patricia Sousa 

Silva Melo e Agostinho da Silva Viana; (PSD)- Alberto Amflcar Moreira de Araujo, Anabela 

de Almeida Carric;o e Andre Sousa Santos; (MISMA) - Joaquim de Magalhaes Leite e Jose 

Ferreira da Costa; (CDU)- Jose Carlos Costae (BE)- Claudia Sofia Alves Braga. (Anexo A 

-- ~()/()6/!Z()!Zl) .-----------------------------------------------------------------------------------------------

DEPUTADOS AUSENTES: (CDS/PP) - Maria de Assunc;ao dos Santos Carvalho (Anexo B --

~()/()6/!Z()!Zl) .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registaram-se as seguintes substitui~oes: (PS) os deputados, Margarida Ferreira e 

Joaquim Rocha apresentaram pedido de substituic;ao dando Iugar aos deputados 

Antonio Julio Coelho e Andreia Melo (Anexo C e D-- ~()/()6/!Z()!Zl) ; (CDU) os deputados 

Olga Dias e Francisco Crista, apresentaram pedido de substituic;ao dando Iugar ao 

deputado Jose Carlos Costa (Anexo E e F-- ~()/()6/!Z()!Zl ).---------------------------------------------

PRESIDIU A REUNIAO: 0 Presidente da Mesa da Assembleia - Mario Jorge Rodrigues 

Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SECRETARIOU A REUNIAO: A l.a e 2.0 Secretarias da Mesa da Assembleia- Sonia Cristina 

Roseira e Cunha e Carla Jesus Pinto Sousa, respetivamente. -----------------------------------

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

Lopes; o Secretario: Jose Raimundo Moreira Filipe e os Vogais: Laura da Concei<;ao Silva 
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Gomes, Adeline Jose Moreira de Araujo, Antonio Miguel Campos Coelho e Armando 

Al\/es de Almeida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. INTERVENCAO DO PUBLICO 

- 0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA, come<;ou por conceder o uso da pala\/ra 

aos cidadaos inscritos para inter\lir neste ponto da Ordem de Trabalhos (Anexo G -

30.06.2021 ). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 CIDADAO MIGUEL RIBEIRO, no uso da pala\/ra, questionou o executi\/o sobre a retoma 

do desconfinamento, qual o apoio dado as empresas e famnias da freguesia. Mencionou 

a falta de transpan§ncia sobre o patrimonio deixado pelo anterior executi\/o. E que 

pretendia saber de que forma pretendem potenciar o apoio e incenti\/O as escolas, para 

en trare m no ranking d as esc o I as. ---------------------------------------------------------------------------------

0 CIDADAO JOSE AMARAL, no uso da pala\lra, disse que o seu partido e Gaia, e suas 

institui<;6es, mencionou as \/arias obras feitas pelo anterior presidente do Municipio de 

\lila ~o\/a de Gaia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 CIDADAO BRUNO SIMOES, no uso da pala\/ra, questionou o Presidente da Junta 

quando este na ultima Assembleia de Freguesia mencionou os \/alores deixados pelo 

anterior executi\/o o qual fazia parte. Questionou no\/amente, a questao do gra\/ador 

colocado para audi<;ao das funcionarias da Uniao de Freguesias, que disse que se reuniu 

com toda a gente en\/ol\/ida e executi\/o e que ninguem se pronunciou, afirmou que a 

maior preocupa<;ao do Presidente da Junta de Freguesia foi que este assunto nao fosse 

de conhecimento publico. Questionou ainda, o facto de o Presidente da Junta ter 

perdido a representati\/idade por parte do Municipio de \lila ~o\/a de Gaia, em 

representa<;ao do Presidente do Municipio na Escola Antonio Sergio. (Anexo H -

30.06.2021) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 CIDADAO EDUARDO MATOS- no uso da pala\/ra, questionou o Presidente da Junta de 

freguesia se esta\/a em condi<;oes de lhe responder o porque do \Iaior da di\/ida da ADSE 

ter aumentado e por existir uma di\/ida a fornecedores no \Iaior de 125.000 euros, como 

foi possf\/el contrair mais di\/ida em oito anos em rela<;ao a que herdou, perguntou "sera 

ma gestao?". De\/ido a pandemia, nao foi possf\/el a realiza<;ao das iniciati\/aS por parte 

da Junta de Freguesia, perguntou onde esta\/a esses \/alores que nao foram gastos. 

Questionou ainda, como foi possf\/el o Presidente da Junta ter perdido a sua 
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representatividade na Escola Antonio Sergio por excesso de faltas. ------------------------------

0 PRESIDENTE DA JUNTA, respondeu ao cidadoo Miguel Ribeiro que ainda se sente 

preocupado com o desconfinamento, disse quais as medidas levadas a cabo pelo 

Executivo no apoio as famflias mais necessitadas, nomeadamente no programa de ac;ao 

social "MAES", com apoio alimentar, pagamento de rendas, compra de medicamentos 

e o funcionamento gratuito dos 4 Postos de enfermagem que prestam auxflio b6sico de 

saude. Disse que se sentia contente pelas parcerias que a Junta de freguesia tinha feito 

com a fundac;ao Belmiro de Azevedo e a Lactogal. Disse ainda, quer se ouve algum 

Municipio de deu apoio as escolas esse Municipio foi de Vila Nova de Gaia, 

nomeadamente na requalificac;ao das mesmas. Ao cidadao Jose Amaral, disse que o 

admira como pessoa, mas que costuma discordar com as suas intervenc;oes, mas que 

esta o surpreendeu por ter mencionado as obras efetuadas pelo anterior e o atual 

presidente da Camara de Gaia. Ao cidadao Eduardo Matos, respondeu que dia 

26.09.2021 ter6 a resposta se o presidente da Junta de Freguesia ter6 ou nao condic;oes 

para continuar a exercer a sua func;ao de presidente de Junta de Freguesia. Ao cidadao 

Bruno Simoes, afirmou que o mesmo nao sa be do que fala, nem tala do que sabe. ---

2. PERfODO DE ANTES ORDEM DO DIA 

2.1 Expediente do Assembleia ----------------------------------------------------------------------------------

0 Presidente da Assembleia procedeu a leitura do Expediente da Assembleia de 

Freguesia, que se junta a presente Ata: --------------------------------------------

(Anexo I- 30.06.2021) Correspond€mcia Recebida ------------ -----

(Anexo J - 30.06.2021) Correspond€mcia Expedida -----------------------------

2.2 OUTROS ASSUNTOS CON FORME N° 1, DO ART0 24 DO REGIMENTO, intervieram os 

seguintes deputados: Jose Costa (MISMA), Amncar Araujo (PSD), Jose Carlos Costa (CDU), 

Claudia Braga (BE), Agostinho Viana (PS), Joaquim Leite (MISMA), Helena Amaral (PS) e 

Anabela Carric;o (PSD) aos quais de seguida o Presidente da Junta prestou os devidos 

esclarecimentos. -----------------------------------------------------

0 DEPUTADO JOSE COSTA (MISMA)- no uso da palavra, disse que o publico tinha 30 

minutos para falar, dado que s6 intervieram 4 cidadoos e que os mesmos tinham direto a 

falar cerca de 7,5 minutos, e como tal o Presidente da Assembleia de Freguesia nao tinha 

necessidade de t~!:._s:!!!_~ __ Q_or v_6rias vezes que os cidadoos terminassem as suas 
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interven<;oes. Questionou o Executive pelo facto de 2 dos 4 sinos da capela Senhor 

D'Aiem, continuarem guardados na Junta de Freguesia, e nao terrem, sido colocados 

aquando do termo da obra de requalifica<;oo da capela. --------------------------------------

0 DEPUTADO AMfLCAR ARAUJO (PSD) - no uso da palavra, afirmou que iriam ser 

apresentadas duos atas para vota<;oo nesta reunioo. Numa delas, a respeitante ao dia 

21 I 12/2020, consta que a Deputada Margarida Ferreira, teve uma interven<;oo 

congratulando-se com a conclusao das obras do Porto de Pesca da Afurada. Perguntou 

ao Executive se era para inaugurar no dia 26 de setembro.----------------------------------

0 DEPUTDAO JOSE CARLOS COSTA (CDU) - no uso da palavra, questionou se foram 

tomadas as devidas diligencias quanto aos perigos existentes na Rua das Matas, referiu 

tambem o perigo quer para os moradores bem como para os transeuntes da Rua Abnio 

de Azevedo. E na Rua da Praia. Perguntou ainda, que findo os Censos, se j6 podiam ter 

alguma informa<;oo sobre o numero populacional das freguesias. Referiu, que gostava 

de ser elucidado quanto a obra do Porto de Pesca. apresentou uma proposta sobre o 

pagamento de um suplemento de penosidade e insalubridade aos funcion6rios a que se 

aplique esta medida. (Anexo K- 30.06.2021) ---------------------------------------------------

A DEPUTADA CLAUDIA BRAGA (BE)- no uso da palavra, parabenizou os professores, paise 

alunos por este ano letivo fora do normal, que as Escolas deveriam ter tido outro tipo de 

verbas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA (PS) - no uso da palavra, apresentou uma Mo<;oo na 

recupera<;oo no Centro Hospital de Vila Nova de Gaia/Espinho, para o Grupo E, 

nomeadamente pela sua requalifica<;oo e pelo excelente desempenho das suas 

fun<;oes aos utentes. Questionou o Executive, o porque de ter sido exclufdo do Juri do 

Concurso para admissao de dois coveiros. Referiu que a IPSS do qual faz parte, nao foi 

comtemplada pela oferta do azulejo oferecido aquando da comemora<;oo do 25 de 

abril e que a mesma nao tem tido qualquer comparticipa<;oo financeira desde o a no de 

2019 por parte da Junta de freguesia. (Anexo L- 30.06.2021) ---------------------------------

0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE (MISMA)- no uso da palavra, questionou o executive pela 

falta da porta no tunel da fonte situada na Rua General Torres que abastece de 6gua os 

moradores daquela zona. Questionou ainda, se a Junta de Freguesia tem efetuado a 

analises peri6dicas aos fontan6rios e fontes da freguesia. --------------------------------
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A DEPUTADA HELENA AMARL (PS)- no uso da palavra, apresentou um Voto de Pesar pelo 

cidadao Domingos Ferreira, natural de Santa Marinha e que colaborou com integridade 

durante 40 anos o Partido Socialista, e que o mesmo sendo aprovado, deve ser enviado 

a famflia. (Anexo M- 30.06.2021) --------------------------------------------------------------------------

A DEPUTADA ANABELA CARRICO (PSD) - no uso da palavra, falou da interven<;ao do 

publico, que achou vergonhoso que o Presidente da Assembleia de Freguesia, nao tenha 

deixado os codeados intervirem e nao terem tido o direito de explica<;ao devida por 

parte do Presidente da Junta de Freguesia, nomeadamente os cidadaos Eduardo Matos 

e o Bruno S i m 6es. -----------------------------------------------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA - lniciou a sua interven<;oo, respondeu ao 

Deputado Jose Costa, que a Junta de Freguesia foi contactada por parte da Camara de 

Gaia por causa dos sinos e que a seu tempo os mesmos vao ser colocados na Capela. 

Ao Deputado Amflcar Araujo, respondeu que a obra Porto de Pesca ainda noo terminou 

por motivos tecnicos e que assim que os mesmos estiverem resolvidos ocorrera a devida 

inaugura<;ao. Ao Deputado Jose Carlos, respondeu que o Dr., Mario Reis, ja solicitou junto 

da Camara de Gaia, analise tecnica sobre a Rua das Matas e em rela<;oo a Rua Abflio 

de Azevedo e provavel que a mesma passe a ter sentido unico e que o municipio esta a 

analisar e criar outra alternativa. Na resposta aos censos, enalteceu o trabalho 

desenvolvido pelo diretor municipal Dr. Hugo Teixeira, e agradeceu os seus colegas do 

Executive bem como todos os recenseadores, quanto ao suplemento de penosidade e 

insalubridade o mesmo sera inserido em simultaneo pelo Municipio e pelas Autarquias. A 
Deputada Claudia Braga, enalteceu o seu trabalho efetuado durante a pandemia no 

apoio aos cidadaos e que concorda com a sua felicita<;oo aos professores. Ao 

Deputado Agostinho Viana, referiu que concorda com a sua proposta de requalifica<;oo 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia /Espinho, e que a requalifica<;oo do mesmo se 

deve ao atual presidente do Municipio de Vila Nova de Gaia, o Professor Doutor Eduardo 

Vitor. Em rela<;ao a exclusao enquanto membro do juri do concurso, informou que noo foi 

uma decisoo sua, mas sim, do jurista da Junta de Freguesia. No que diz respeito a IPSS "Os 

Cartolinhas", referiu que mantem uma boa rela<;oo com a dire<; <So e que foi bem 

recebido aquando da oferta das lembran<;as no Dia Mundial da Crian<;a. Ao Deputado 

Jose Costa, respondeu que ia aferir a situa<;oo do portao e que o problema iria ser 

solucionado. Ao Deput<:Jd_S> _ _:!_S'-9_9~j~_ Leite, referiu qua analise da agua _ _9__os 
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fontanarios/fontes, passou a ser da responsabilidade da Empresa Aguas de Gaia, e que 

se ia informar se o mesmo tem ou nao agua potavel. ------------------------------------------------

Sobre OS documentos apresentados, 0 Presidente da Assembleia colocou-os a vota<;:ao 

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

1 - Proposta de recomendac;ao sobre aplicac;ao do suplemento de penosidade e 

insalubridade, apresentado pelo deputado Jose Carlos Costa, da CDU, foi aprovada por 

maioria com 15 votos a favor (PS, MISMA, CDU, BE} e 3 absten<;:oes (PSD}. --------------------

2 - Moc;ao sobre reclassificac;ao em grupo e do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia 

Espinho, apresentada pelo deputado Agostinho Viana, do PS, foi aprovada por maioria 

com 16 votos a favor (PS, PSD, MISMA} e 2 absten<;:oes (CDU, BE}. ------------------

Apresentaram declara<;:ao de voto os deputados Jose Carlos Costa (CDU} e Claudia 

Braga (BE}.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Voto de pesar por Domingos Ferreira, apresentado pela deputada Helena Amaral, do 

PS, foi aprovado por maioria com 13 votos a favor (PS, MISMA} e 5 absten<;:oes (PSD, CDU, 

BE}.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apresentaram Declara<;:ao de voto os deputados Jose Carlos Costa (CDU) e Claudia 

Braga (BE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Os deputados Amflcar Araujo (PSD}, Jose Costa (MISMA} e Anabela Carri<;:o (PSD} 

solicitaram um ponto de ordem a mesa. -----------------------------------------------------------------

Colocada a vota<;:ao a possibilidade de a assembleia prosseguir, para discussao e 

aprova<;:ao do documento constante no ponto 3.1, foi a mesma aprovada por maioria 

com 9 votos a favor (PS, CDU}, 8 votos contra (PS, PSD, MISMA, BE} e 1 absten<;:ao (PSD}.---

3.1 apreciac;ao e votac;ao do documento de Prestac;ao de Contos do ano de 2020, 

intervieram os seguintes deputados: Jose Carlos Costa (CDU}, Jose Costa (MISMA), 

Anabela Carri<;:o (PSD}, Claudia Braga (BE}, Joaquim Leite (MISMA), Agostinho Viana (PS} 

aos quais de seguida o Secretario Raimundo Filipe prestou os devidos esclarecimentos. -

0 DEPUTDAO JOSE CARLOS COSTA (CDU) - na sua interven<;:ao, disse que aguarda a 

apresenta<;:ao do relat6rio sobre despesas com a pandemia, no apoio as famflias. ---------

0 DEPUTADO JOSE COSTA (MISMA) - na sua interven<;:ao, afirmou que sao os ultimos 

documentos enquanto autarca que ira analisar, na sua opiniao continua a haver 

derrapagens financeiras por parte do atual Executive, pelo facto da acumula<;:ao de 

d ivi d a fin an ceira. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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A DEPUTADA ANABELA CARRI<;O (PSD) - na sua interven<;ao, pediu esclarecimentos 

quanto a divida a ADSE, e se a mesma est6 a ser liquidada ou nao. Questionou os valores 

gastos nas aven<;as, e que acha estranho a junta de Freguesia dispor de 3 advogados. --

A DEPUTADA CLAUDIA BRAGA (BE)- na sua interven<;ao, questionou se o valor gasto na 

rubric a "forma<;ao", se foi ou nao com os funcion6rios da Autarquia e o porque de 

constarem valore executados nas rubricas de iniciativas da Junta de Freguesia, quando 

as m es mas n a o fora m rea liz ad as. ---------------------------------------------------------------------------

0 DEPUTADO JOAQUIM LEITE (MISMA) - na sua interven<;ao, afirmou a falta de 

capacidade de gestao financeira por parte do atual executive. E mencionou tambem o 

porque das verbas executadas na rubrica de iniciativas, quando as mesmas nao foram 

realizadas. Afirmou ainda, a falta de transparencia nos contas pelo facto da infla<;ao 

nas receitas para cobrir o aumento das despesas. -------------------------------------------------------

0 DEPUTADO AGOSTINHO VIANA (PS)- na sua interven<;ao, que foram usados argumentos 

poucos v61idos na introdu<;ao do relat6rio de contas. Afirmou, que constaram algumas 

obras de requalifica<;ao no Plano de atividades, que nao chegaram acontecer, 

nomeadamente o arranjo dos telhados nas casas mortu6rias do cemiterio paroquial. 

Afirmou ainda, o excelente trabalho desenvolvido por parte da Vogal Laura Gomes no 

ambito da A<;ao Social. Disse, que as Hastas Publicas das vendas dos jazigos, foram 

possfveis devido ao seu trabalho e por ter impedido o Presidente da Junta de Freguesia 

bem como o advogado, a cedencia dos Jazigos por usucapiao. ----------------------------------

0 SECRET ARlO DA JUNTA- agradeceu a disponibilidade dos deputados para a discussao 

e vota<;ao do relat6rio de contas de 2020. Aso Deputado Jose Carlos Costa, respondei 

que est6 a ser elaborado um relat6rio sobre as despesas com a Pandemia, e que assim 

que o mesmo estiver pronto sera apresentado. Ao Deputado Jose Costa, respondeu que 

as dividas nao se mantem e o documento prova isso mesmo, o valor da receita est6 

inflacionado porque eram esperadas receitas que nao se concretizaram. Em rela<;oo a 
divida da ADSE, a mesma esta inserida nos compromissos assumidos e nao pagos e que 

est6 a ser paga mensalmente a quantia de 1500 euros, referente ao acordo efetuado, a 

referida divida acumulou-se, pois, o Executive achou que durante a Pandemia estava 

suspenso o pagamento das capita<;6es. Os valores executados aprecem nas rubricas de 

iniciativas noa no de 2020, mas que se referem a despesa do anode 2019. Referiu ainda, 

_9.~~- existem em outras juntas de freguesia do Concelho de Vila Nova de Gaia, atribui<;oo 
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de meios tempos aos «membros do executive. As audiencias em tribunal, por parte dos 

advogados sao pagas fora das aven<;as, porque as mesmas nao constam no respetivo 

contrato de presta<;ao de servi<;os, e por coda situa<;ao se a Junta de Freguesia, se assim 

o entender, pode-se socorrer de outros advogados. Em resposta, a Deputada Claudia 

Braga, afirmou que rubrica "Forma<;ao", foi direcionada para os funcion6rios da 

autarquia. Ao Deputado Agostinho Viana, frisou que achou estranha a sua interven<;ao, 

pelo facto de sido membro do atual Executivo. ------------------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA, quando eram uma hora e trinta e quatro minutos do dia 

um de julho de dois mil e vinte e um, e nao havendo mais nada a tratar, deu por 

encerrada a reuniao, da qual se lavrou min uta (Anexo N - 30.06.2021 ) que entretanto foi 

aprovada por unanimidade dos presentes e posteriormente a presente A ta, que depois 

de lido foi aprovada por maioria dos presentes, em reuniao realizada a 13 de outubro de 

2021 , fica ndo d evidamente arq uiva da. ------------------------------------------------------------

0 Deputado Jose Carlos Costa (CDU), apresentou uma Declara<;ao de Voto (Anexo 0-

30.06.2021 ).-------------------------------------------

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
/' 

A PRIMEIRA SECRETA RIA DA ASSEMBLEIA DE A SEGUNDA SECRET ARIA DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA FREGUESIA 

(SONIA CRISTINA ROSEIRA E CUNHA) (CARLA JESUS PINTO SOUSA) 
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