ACTA N.º 28
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 ABRIL DE 2004
Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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. Álvaro da Silva
Costa Almeida e Francisco Marques, respectivamente como 1.º e 2.º Secretários.
A Ordem de Trabalhos que consta do Edital e que foi afixado para o efeito será
anexo à Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensões:
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia......................................... (Doc. 3)
Sr. Deputado Alexandre Valente da Silva (PPD/PSD) – 1 dia......................... (Doc. 4)
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) – 1 dia ……. ………. ………… (Doc. 5)
Sr. Deputado Emídio Pinto (PPD/PSD) – 1 dia ………….........................…… (Doc. 6)
Sr. Deputado José Costa Pereira (PPD/PSD) – 1 dia ………................…… (Doc. 7)
Ausência:
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………..... (Doc. 8)
Sr. Deputado Luís Plácido (PS) – 1 dia ………....................................……..... (Doc. 9)
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia ………….....…..... (Doc. 10)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia ….... (Doc. 11)
Substituições:
Sr. Deputado Carlos Jorge Costa Azevedo Silva (CDU)
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD)
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
Sr. Deputado António Lopes (PS)
Sr. Deputado Francisco Carvalho (PS)
1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
Sr. Mário Ferreira solicita ao Executivo para mandar tapar um buraco existente na
Rua Zeferino Costa, e na Rua Grémio da Prosperidade mandar retirar uma caleira
prestes a cair, bem como arranjar os passeios existentes nessa Rua.
D. Rosa Branca falou das inundações na Rua Fernandes dos Anjos quando chove ,
o que causa transtorno às pessoas que ali passam; na mesma Rua os passeios
estão num estado lastimável.
Finalizou falando sobre os três contentores existentes na Rua Fernandes dos Anjos
que se encontram em cima do passeio, originando que as pessoas que ali passam
têm que ir pela Rua para passar.
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D. Maria da Conceição informou o Sr. Presidente da Assembleia que solicitou à
Câmara Municipal de Gaia a colocação de uma rampa na Travessa da Vera Cruz.
D. Maria de Fátima, moradora no Recanto do Motor questiona o Executivo por que
motivo a Rua não é limpa, uma vez que o varredor que ali trabalha diz que não tem
ordem por parte da Junta de Freguesia para o fazer.
Na Rua António Bernardes foram construídas habitações e deixaram ficar uma zona
em terra para ser feito um jardim, e até à altura nada foi feito.
Finalizou agradecendo a substituição dos postaletes da luz.
D. Maria Fernanda vem falar sobre um terreno na Rua André de Castro,
pertencente ao Sr. Freitas que está cheio de bichos e ervas, solicita que sejam
tomadas providências para acabar com este problema.
Agradeceu a um Senhor da Assembleia que tinha estado sempre do lado das
pessoas na luta em relação à Igreja do Candal e que agora deixou de os apoiar,
gostariam de saber porque.
D. Maria Elisa pediu que fosse resolvido o problema do lixo existente na Rua do
Motor.
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou três pontos:
Arruamento e passeios em Coimbrões, Iluminação Pública e local do Ringue da Rua
Serpa Pinto.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 12 a 12A).
Sr. Adelino José falou sobre o Fontanário do Rio de Baixo, que é propriedade da
Junta de Freguesia e que espera que seja preservado.
De seguida falou sobre o conflito existente entre os paroquianos do Candal com o
Padre Barbosa, solicitando ao presidente da Junta de Freguesia o seu empenho
para que esse conflito seja solucionado.
Sr. Mário Jorge leu um documento sobre a Paróquia do Candal (Doc. 13 a 13C).
Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a presente de todos na colocação dos
seus problemas.
Em resposta à questão do Sr. Mário Jorge informou que a resposta dada pelo Sr.
Presidente do Executivo é uma resposta técnica que não tem que vir à Assembleia.
Sr. Presidente do Executivo respondeu às questões levantadas pelos Público:
- À D. Rosa Branca informou que estão a ser executadas obras nos passeios da
Freguesia e solicita que aguarde mais um pouco que serão arranjados;
- À D. Maria da Conceição informou que é um problema da Divisão de Trânsito;
- À Maria de Fátima informou que este problema está a ser tratado e que está pelo
desenvolvimento do Candal;
- À D. Maria Elisa disse que está a tratar do problema;
- Ao Sr. Ricardo Vitaliano informou que estão a ser efectuadas várias obras de
beneficiação da Freguesia; no que diz respeito à iluminação o Executivo está atento
às necessidades e no que diz respeito ao Ringue esta questão foi impossível
concretizar devido ao dono do terreno
- Ao Sr. António Bernardes disse que tudo tem feito para resolver esta contenda;
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- Ao Sr. Mário Jorge disse que o Executivo apenas informou a Câmara de Gaia que
devido à falta de Técnicos na Junta de Freguesia para avaliar o projecto, deixamos
essa decisão à Câmara.
- Ao Sr. Mário Ferreira disse que iria verificar o que se passa no local para resolver o
problema.
1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Correspondência Recebida, Expedida e Representações (Doc. 14).
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sar. Deputada Alzira Pereira (PS) perguntou o Executivo quando seriam as obras
as obras na Rua de Santa Barbara e Rua Latino Coelho.
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) alertou o Presidente do Executivo sobre os
assaltos existentes às viaturas estacionadas junto da Sede da Sociedade Musical 1.º
d’Agosto
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) agradeceu ao Executivo da Junta pela cedência
de Livre Transito à CDU aquando da realização do Comício realizado em Santa
Marinha, bem como o envio da correspondência desta Assembleia e a resposta aos
Requerimentos apresentados.
Registou com agrado a oferta com que o Executivo presenteou os Deputados nas
Comemorações do 25 de Abril, bem como o Programa das Comemorações levado a
cabo nessa data.
Falou sobre a velha polémica dos “mupis” do anterior Executivo, onde questiona o
Executivo sobre o que ficou decidido sobre o assunto para que de uma vez por
todas este assunto seja encerrado.
Sobre o Boletim editado pela Junta de Freguesia saúda a posição do Sr. Presidente
do Executivo onde agradece aos Deputados as questões levantadas nas
Assembleias; acha que foi uma oportunidade perdida por parte do Executivo para
informar a população dos problemas existentes na Freguesia e pergunta quanto
custou a publicação do referido Boletim.
Falou também sobre os rebaixamentos efectuados nos passeios da Beira-Rio e o
que vai ser feito durante o Euro 2004 devido ao fluxo das pessoas previstas para
este evento.
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD) apelou à Junta de Freguesia para que
junto de quem de direito apresente o seguinte problema: na esquina da Rua da
Fervença com a Rua da Fervença encontra-se um edifício em ruínas, solicitando que
os Serviços Técnicos optem pela demolição do referido imóvel.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre as obras em curso na freguesia,
nomeadamente nos acessos à Ponte do Infante relacionadas com os planos
existentes, pois as alterações efectuadas só têm trazido mais problemas ao trânsito
naquele local.
Sobre o Boletim da Junta verificamos que em algumas Colectividades existem
montes deles, originando que a distribuição não seja bem efectuada.
Em relação à questão da Igreja do Candal ficou com a impressão pela Comunicação
Social que o Presidente da Junta tomou parte de um dos lados e não como
mediador.
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Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) enalteceu as pessoas que estiveram hoje
nesta Assembleia, onde colocaram os seus problemas.
Sobre o Boletim da Junta acha que houve uma melhoria na qualidade e espera que
o próximo seja ainda melhor. Sugere que todas as pessoas que têm sugestões para
o Boletim as façam chegar ao Executivo.
Achou a cerimónia das Comemorações do 25 de Abril simples e grandiosa, e
constatou que todas as pessoas a ela se associaram de uma forma grandiosa.
No próximo fim-de-semana a Freguesia vai ter um complexo desportivo grandioso e
que irá dignificar a Freguesia e o Concelho, referindo-se ao Complexo Desportivo do
Clube Desportivo do Candal.
Sr. Deputado Costa Almeida (PPD/PSD) disse ter sido uma surpresa a
homenagem que o Executivo efectuou aos Ex. Combatentes no 25 de Abril.
Sr. Deputado Augusto Miranda (CDS/PP) falou sobre as Comemorações do 25 de
Abril.
Falou sobre o passeio da Rua Diogo Cassels que ainda se encontra na mesma.
Sr. Presidente da Assembleia informou que deram entrada na Mesa três Moções
por parte do Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente do Executivo respondeu às questões levantadas pelos Srs.
Deputados
Sobres as obras nas Ruas Santa Barbara, Latino Coelho e Oleiros as mesmas estão
a ser efectuadas.
No que diz respeito ao edifício abandonado junto à Sociedade musical 1.º d’Agosto
já foi efectuada a vistoria ao local, estando agora aguardar decisão da parte da
Câmara.
Agradeceu as palavras do Deputado Carlos Silva.
Em relação ao problema dos “Mupis” o assunto já está resolvido por parte do
Executivo.
O Boletim custou quatro mil Euros para cinco mil exemplares e assinalou os dois
anos de mandato deste Executivo. Em cada Colectividade foram distribuídos
cinquenta exemplares.
Informou o Deputado Alexandre Silva que vai efectuar diligências junto da Câmara
Municipal de Gaia para verificar o que se passa.
Agradeceu o reconhecimento das Comemorações do 25 de Abril e agora está a ser
preparado o Encontro de Colectividades de Santa Marinha.
O Problemas das Ruas da Fervença e Mesquita já se arrasta há algum tempo e vai
levar o Dr. Jorge Queirós ao local para tentar solucionar o problema., mas não vai
ser fácil uma vez que o imóvel tem dono.
Sobre a Igreja do Candal referiu que existe sempre um aproveitamento político, mas
a sua posição é unicamente a favor do desenvolvimento do Candal.
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD) referiu que o imóvel que referiu está a
pouca distância da Associação de Creches de Santa Marinha e que se um dia vier a
cair quer saber de quem é a culpa.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação as seguintes Moções:
Moção I – Designações relativas ao Vinho do Porto (Doc. 15)
Aprovado por Unanimidade
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Moção II – Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas da Câmara Municipal
de Gaia (Doc. 16)
Rejeitada por Maioria, com a seguinte votação:
A Favor – 9 (nove) votos, oito do Grupo Parlamentar do PS e um Grupo Parlamentar
da CDU;
Contra – 10 (dez) votos, oito do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e dois do Grupo
Parlamentar do CDS-PP
Moção III – 30:º Aniversário do 1.º de Maio (Doc. 17)
Aprovada por Unanimidade.

2. Período da Ordem do Dia
2.1 Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de
2003
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) por parte da CDU o que estava previsto fazer em
2003 tinha um défice de ambição, o Relatório deve dizer o que foi feito e temos que
verificar o que realmente foi feito e qual o critério como foram geridas as verbas.
Por aquilo que verifica o Relatório corresponde ao que foi feito e saúda o Executivo
pelo convite efectuado para verificar as contas.
Quais as acções promovidas pela Cooperativa Multisectorial de Gaia?
O principal investimento pela Junta foi a remodelação da casa da Rua. Dr. António
Granjo.
Para que efeito foi a verba destinada à Lusolista?
As verbas atribuídas às Colectividades tiveram em atenção os Planos de Actividades
das mesmas e quais os critérios usados?
Verificou que existe em regime de avença um pagamento de um Técnico de Contas.
Sr. Presidente do Executivo informou que o projecto relativo à Cooperativa
Multisectorial na Escola da Régia terminou, aguardamos outros projectos para o
local.
A factura da Lusolista vem do anterior Executivo e já foi cancelada a assinatura.
Sobre o subsídio às Colectividades temos em conta os Planos apresentados, bem
como a disponibilidade que as mesmas têm nas actividades da Junta de Freguesia,
o que muito tem contribuído para os êxitos das nossas iniciativas.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) falou sobre o Projecto de Administração
Administrativa projectada para a Junta de Freguesia.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que a análise de um documento deste
género traz algumas dificuldades.
Teceu algumas considerações sobre as actividades desenvolvidas pelo Executivo,
referindo que apesar das intervenções efectuadas na freguesia, o PS, se fosse
poder na Câmara, optaria por outras intervenções como por exemplo recuperação
das habitações do centro Histórico em detrimento das obras efectuadas na marginal
da Beira-rio.
Com a saída da Assistente Social da Junta de Freguesia quem tem desenvolvido o
trabalho do Gabinete do Cidadão e da Família?
Quais os benefícios das parcerias efectuadas para a população de Santa Marinha?
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Quais os custos para a Junta de Freguesia com o transporte dos utentes do Centro
de Convívio da Cruz Vermelha?
È desmotivador a analise efectuada em relação ao Pelouro da Cultura, pois o
anterior Executivo foi acusado de excesso e este pouco mais do que o lançamento
de um livro fez.
Gostariam de saber o porquê da não realização das obras previstas para o
Cemitério?
Sr. Presidente do Executivo disse que as obras efectuadas pela Câmara são
consequências dos pedidos efectuados por este Executivo e por vezes com
materiais pagos pela Junta de Freguesia.
Agradeceu as palavras do Sr. Deputado quando refere que o executivo tem
efectuado trabalho, mas isso só tem sido possível devido aos apoios da Câmara de
Gaia e das Águas de Gaia.
No que diz respeito à Assistente Social, a Dra. Elsa Araújo concorreu a um lugar há
dois anos e agora foi chamada para ocupar esse lugar, estando a ser efectuado um
concurso para admitir uma nova Assistente Social por um período de um ano, pois a
Dra. Elsa durante um ano ainda pode voltar para a Junta de Freguesia.
O transporte dos utentes do Centro de Convívio é efectuado por duas vezes durante
o período da tarde.
Sobre o Cemitério as obras não foram possíveis durante o ano, mas estão
actualmente em curso.
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse que neste Relatório foi possível
constatar durante o ano que este Executivo tomou posse numa altura de contenção
orçamental, ao contrário de Executivos anteriores.
Há que realçar a nova forma de fazer politica do actual Presidente da Junta de
Freguesia e sentimos que o povo gosta deste tipo de politica.
Este relatório ao contrário dos anteriores mostra que trabalho foi feito e quais as
pessoas que por isso contribuíram.
Sr. Presidente do Executivo disse que este Relatório deu muito trabalho para ser
apresentado nestes moldes e que enquanto for Presidente tentará fazer de modo a
que todos tenham conhecimento do que foi feito, realçando o trabalho da
Contabilista da Junta de Freguesia na elaboração das Contas e que o Executivo irá
continuar a desenvolver um trabalho que dignifique a Freguesia.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que existe uma dificuldade na apresentação
dos projectos apresentados no Plano de Actividade para 2003.
No que diz respeito ao apoio às Colectividade deve haver um maior controlo sobre
as actividades das mesmas, para que as que trabalham sejam beneficiadas em
relação aquelas que têm pouca actividade.
Ficou admirado ao saber que o projecto da Cooperativa Multisectorial ficou sem
efeito.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) informou que o protocolo efectuado com a
Cooperativa não avançou devido à alteração das normas de apresentação dos
referidos projectos.
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Sr. Presidente da Assembleia referiu que a falta de execução do Plano tem a ver
com o facto de ter sido um pouco ambicioso e os problemas existentes na freguesia
desviam por vezes as intenções previstas para fazer face a esses mesmos
problemas.
Devido a não haver mais intervenções sobre o Relatório vai esta Sessão ser
interrompida e continuará no próximo dia 5 de Maio de 2004, pelas 21:30 horas para
a Segunda Reunião com a Discussão das Contas de 2003.
Foi encerrada esta Reunião eram 0 horas e 30 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
_______________________________________________________________
(Álvaro da Silva Costa Almeida)

O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(Francisco Marques)
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