ACTA N.º 26
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004
Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatro reuniu no edifício
da Junta de Freguesia de Santa Marinha, no seu Salão Nobre, a Assembleia de
Freguesia de Santa Marinha. Esta sessão teve inicio às 21h 30m e foi presidida pelo
Sr. José Manuel Valente Pereira Sousa e secretariada pelos Srs. José Manuel Costa
Pereira e Álvaro da Silva Costa Almeida, respectivamente como 1.º e 2.º
Secretários.
A Ordem de Trabalhos consta do Edital que foi afixado para o efeito e será anexa à
Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensões:
Sr. Deputado Alexandre Valente da Silva (PPD/PSD) - 1 dia ………………... (Doc. 3)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) - 1 dia ………………..…………… (Doc. 4)
Ausência:
Sr. Deputado Fernado Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………….... (Doc. 5)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia ….…. (Doc. 6)
Substituições:
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)

1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
Sr. Armando Fortuna vem uma vez mais questionar sobre a situação da Rua do
Prior.
Questionou o Executivo sobre se tem conhecimento de uma vedação existente nas
Escadas da Fonte Nova.
Informou que na Rua Fonte Nova foram despejados os lixos provenientes da
remodelação da discoteca ali existente.
Falou de um assador que está cravado no Cais de Gaia, bem como das grades lá
colocadas.
Alertou para a dificuldade no acesso ao site da Junta de Freguesia.
Finalizou falando de uma notícia que leu num jornal de Gaia sobre um acordo entre
a Câmara Municipal de Gaia e a TVCABO, que consistia na retirada das antenas de
TV e parabólicas do Centro Histórico, com a contra partida da colocação da
TVCABO e gostaria de saber se o Lugar de Gaia também seria contemplado nesse
acordo.
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Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento com os seguintes pontos:
recipientes de materiais ferrosos e materiais electricos; saneamento e piso na
Calçada da Serra; placas toponímicas.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 7 e 7 A).
D. Orquídea Louro leu um documento onde fala sobre as facturas de mupis e do
seguro do edifício da Junta de Freguesia.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 8 e 8 A).
Sr. Inácio Ribeiro falou sobre as obras da Rua Cândido dos Reis e sugere a
colocação de um sinal de sentido obrigatório na Rua do Pinhal para quem pretenda
ter acesso á Rua da Fervença, até ao final das obras.
Sr. Fernando Peixoto leu um documento onde faz referência a um artigo publicado
no Jornal “O PRIMEIRO DE JANEIRO”, publicado no dia 30 de Dezembro de 2003 e
que foi discutido numa reunião desta Assembleia na sua ausência.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 9 e 9 A).
Sr. José Manuel Marques agradeceu ao Sr. Presidente do Executivo pelo facto de
ter arranjado um autocarro para transportar as crianças da Beira Rio e da Serra do
Pilar na sua deslocação para a Escola2/3 de Santa Marinha.
Sr. Presidente do Executivo respondeu às intervenções do Público.
Ao Sr. Armando Fortuna informou que estão a ser tratados os problemas que
levantou junto dos serviços da Câmara Municipal de Gaia e em relação ao acordo
com a TVCABO pensa que o Lugar de Gaia também está contemplado.
Ao Sr. Ricardo Vitaliano disse que irá encaminhar o seu pedido para o Pelouro do
Ambiente da Câmara.
Em relação à Calçada da Serra o Executivo já efectuou tudo o que era possível
fazer.
Ao Sr. Inácio Ribeiro disse que irá apresentar a sua proposta à Eng.ª Teresa Moás,
Chefe da Divisão de Trânsito da Câmara.
Finalizou dizendo que responderá ao Sr. Fernando Peixoto quando ele estiver
presente, uma vez que se ausentou da sala.
Sr. Presidente da Assembleia disse que seria mau se de cada vez que ele
quizesse falar sobre qualquer assunto ou qualquer pessoa tenha que esperar a
presença na Assembleia dessa pessoa para lhe falar cara a cara.
O que diz, diz em qualquer circunstância, na presença ou na ausência, doa a quem
doer.
Mau era se por exemplo o Grupo Parlamentar do PS não pudesse dizer mal do Sr.
Presidente da Câmara ou de qualquer outra pessoa daqui ausente.
Não sabe se o Jornal em que foram publicados os escritos lhe negou o direito de
resposta.
Parece-lhe é que este não seria o lugar próprio nem a altura ideal para o que mais
parece um lavar de roupa suja.
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1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Correspondência Expedida e a Relação das Representações da
Assembleia de Freguesia (Doc. 10).

1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) felicitou a Assembleia de Freguesia pelo nível de
debate que se assiste nas Assembleias comparado com aquele a que se assiste na
Assembleia Municipal de Gaia.
Felicitou também o Executivo pela concretização do transporte para os alunos da EB
2/3 de Santa Marinha.
Questionou o Executivo sobre se existem Planos de Pormenor sobre o Programa
Polis em Santa Marinha.
Solicitou à Mesa da Assembleia que fosse constituída uma Comissão de Limites de
Freguesia.
Alertou para o facto de no site da Junta de Freguesia existirem informações que já
não estão actualizadas.
De seguida apresentou um Requerimento (Doc. 11) referente ao Pavimento da Rua
do Prior e sobre o Requerimento apresentado em Novembro de 2003 onde falava da
calamitosa situação do Centro Comercial da Simopre, na Praceta Diogo de Macedo.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) disse ter a mesma opinião do Deputado
Carlos Silva em relação ao nível de debate desta Assembleia.
Terminou falanda da inauguração do Polidesportivo da Urbicoope.
Sr. Deputado Costa Pereira (PPD/PSD) disse que quando encarou a possibilidade
de vir para a política foi porque esta era feita por pessoas sérias, e para si a política
é feita com acções como as que o Sr. Presidente do Executivo tem efectuado.
Sugeriu que seja colocado na Alameda da Serra um Parque Infantil para as crianças
daquele local poderem brincar.
Sr. Deputado Abílio Leite (PSD) disse que o trabalho desenvolvido por este
Executivo foi o mais benéfico para a Freguesia em comparação com todos os outros
que por esta Junta de Freguesia passaram.
Sr. Deputado Augusto Miranda (CDS-PP) informou que na Rua Diogo Cassels o
passeio ficou danificado devido às obras que ali existiram e que tem causado alguns
problemas a quem lá passa.
Alertou também que as traseiras da antiga sede do PSD na Avenida da República
têm servido para que ladrões efectuem assaltos nas casas vizinhas.
Sr. Presidente do Executivo respondeu aos Senhores Deputados.
Ao Deputado Carlos Silva agradeceu a felicitação pelo transporte dos alunos da
EB 2/3 de Santa Marinha.
Em relação ao Programa Polis disse que já distribuiu tudo o que tinha referente a
esse assunto.
Na Rua do Prior está a ser efectuada a obra e sobre o centro Comercial da Simopre
a Câmara Municipal de Gaia está a resolver o problema junto com os Condóminos.
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Ao Deputado Costa Pereira informou que a Junta de Freguesia restaurou o Parque
Infantil existente no Jardim do Morro e vai tentar que seja colocado um na Serra do
Pilar.
A Junta de Freguesia tem realizado pequenas obras, uma vez que sendo uma
Freguesia urbana é da competência da Câmara Municipal de Gaia a realização de
obras de fundo.
Ao Deputado Augusto Miranda informou que irá interceder junto dos serviços
camarários para o arranjo dos passeios da Rua Diogo Cassels e que irá solicitar
uma vistoria ao edifício da antiga sede do PSD.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) apesentou uma Moção de congratulação com a
absolvição das mulheres acusadas da prática de aborto no Tribunal de Aveiro (Doc.
12).
Sr. Deputado Pereira de Sousa (CDS-PP) disse que para ele a apresentação desta
Moção é para abrir uma polémica, pois segundo o Governo, nesta Legislatura não
haverá mudanças na lei.
Pessoalmente é contra a penalização das mulheres que são levadas à prática do
aborto, condena o aborto em si, mas compreende certas situações.
Votará contra esta Moção devido aos termos em que está redigida.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) lembrou que já foi efectuado um referendo a
nível nacional e que a maioria da população portuguesa não participou.
Corrobora da mesma ideia do Deputado Pereira Sousa e pessoalmente vai votar
contra a Moção.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) informou que será dada liberdade de voto aos
elementos do grupo Parlamentar do PS e que pessoalmente é a favor do aborto
dentro de alguns critérios médicos até às 18 semanas.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que quando a CDU apresentou esta Moção
não pretendia que fosse efectuado um debate sobre o Aborto, apenas sim
congratularse com a absolvição das mulheres acusadas da prática de aborto no
Tribunal de Aveiro.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Moção sobre o Aborto
apresentada pela CDU, tendo a mesma sido Aprovado por Maioria com a seguinte
votação:
A Favor – 9 (nove) votos dos Grupos Parlamentares do PS e da CDU e do Deputado
Eduardo Pinto do Grupo Parlamentar do PPD/PSD;
Contra – 5 (cinco) votos do Grupo Parlamentar do CDS-PP e dos Deputados: Abílio
Leite, Álvaro Costa Almeida e Francisco Marques do Grupo Parlamentar do
PPD/PSD
Abstenção – 4 (quatro) votos dos restantes Deputados do Grupo Parlamentar do
PPD/PSD.
O Deputado Luís Plácido do PS estava ausente .
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) apresentou uma Proposta de Voto de Pesar
pelo falecimento de Acácio Barreiros (Doc. 12).
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Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Pesar, tendo o mesmo
sido Aprovado por Unanimidade.

2. Período da Ordem do Dia
2.1 Deliberação sobre Protocolo de Delegação de Competências para 2004
entre a Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia
Sr. Presidente do Executivo apresentou o Protocolo de Delegação de
Competências de acordo com os documentos em posse dos Senhores Deputados.
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que este documento aparece
assinado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, mas não diz se o Executivo já
deliberou sobre este protocolo e qual foi a sua deliberação.
O PS acha importante a descentralização e por esse motivo irá votar a favor.
Sr. Presidente da Assembleia informou que o Sr. Presidente entregou uma cópia
da Acta do executivo onde o referido protocolo foi aprovado.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que tudo o que seja delegar competências
é bom.
E a Junta de Freguesia tiver capacidade para apresentar propostas e projectos, a
Câmara Municipal de Gaia será obrigada a colaborar, caso contrário a Assembleia
de Freguesia pressionará para que seja cumprido.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) referiu que as Câmaras Municipais têm as
suas competências atribuídas pela lei, segunda qual puderá delegar competências,
bem como retirá-las no caso de as mesmas não estarem a ser cumpridas.
Disse que gostaria de saber a variação das transferências de outros Executivos da
Câmara Municipal de Gaia até ao actual e verificar se houve ou não redução de
verbas.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) questionou o Executivo sobre se, para a
realização das obras, foi equacionada a dotação da Junta de Freguesia com
recursos humanos e técnicos ou, se o actual quadro de pessoal comporta tais
tarefas.
Se durante a gestão deste Protocolo a Câmara Municipal de Gaia resolver rescindir
o mesmo, quem vai arcar com os compromissos assumidos?
Sr. Presidente da Assembleia disse não estar de acordo com a redacção da
Cláusula Sexta, onde deveria ser colocado a seguinte frase "A Câmara Municipal de
Gaia justificadamente poderá interromper a delegação de competência".
Sr. Presidente do Executivo disse que devido ao bom relacionamento com a
Câmara Municipal não está preocupado com a Cláusula Sexta.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Protocolo de Delegação de
Competências para 2004 entre a Câmara Municipal de Gaia e a Junta de Freguesia ,
tendo o mesmo sido Aprovado por Unanimidade.
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Devido ao adiantado da hora e como ainda existem dois pontos para discussão foi
deliberado que esta Sessão continue no dia 10 de Março de 2004.
De seguida foi lida e colocoda à votação a Minuta desta Acta para que as
deliberaçãos desta Reunião possam entrar em vigor, tendo a mesma sido Aprovada
por unanimidade dos presentes.

Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 35 minutos, tendo sido elaborada a
presente Acta que depois de aprovada será assinada por todos os Membros da
Mesa.

O Presidente da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(José Manuel Valente Pereira de Sousa)

O 1.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(José Manuel Costa Pereira)

O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(Álvaro da Silva Costa Almeida)
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