ACTA N.º 29
SESSÃO ORDINÁRIA DE 28 ABRIL DE 2004
2.ª Reunião – 5 de Maio de 2004
Aos cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e quatro realizou-se no edifício da
Junta de Freguesia de Santa Marinha, no seu Salão Nobre, a 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de Abril da 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 Almeida e Álvaro da Silva Costa Almeida,
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)
Ausência:
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………..... (Doc. 4)
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia ………….......…..... (Doc. 5)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia …...... (Doc. 6)
Sr. DeputadoLuís Plácido (PS) – 1 dia ……..............................…….......…..... (Doc. 7)
Sr. Deputado Mateus Madureira Lemos (PS)
Substituições:
Sr. Deputado Carlos Jorge Costa Azevedo Silva (CDU)
Sr. Deputado António Conceição Lopes Lopes (PS)
Sr. Deputado Francisco Silvario Carvalho (PS)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou três pontos:
Ecopontos, lLixeira a céu aberto na Rua das Matas e Jardim do Montinho.
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 7 a 7A).
Sr. Presidente do Executivo solicitou que se aguarde pela chegada dos Ecopontos
referidos.
Sobre a Rua das Matas o Executivo vai solicitar uma vistoria para demolição.
No que diz respeito ao Jardom do Montinho, este vai sofrer alterações.
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1.2 Expediente da Assembleia
Limita-se aos pedidos de substituição dos Srs. Deputados e à representação do
Presidente da Assembleia de Freguesia na inauguração do complexo desportivo do
Clube Desportivo do Candal.
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) lamentou a não aprovação da Moção
apresentada na última Assembleia de Freguesia sobre a Tabela de taxas da Câmara
Municipal de Gaia.
Alertou o Sr. Presidente sobre o Plano de Pormenor do Programa Polis e solicita que
a Assembleia seja informada sobre o referido Plano de Pormenor.
Questionou o Executivo sobre a Liga do Amigos do Centro de Barão do Corvo e
perguntou em que “pé” está o Conselho Consultivo da Juventude de Santa Marinha.
Sr. Presidente do Executivo informou que a alteração das Taxas da Câmara
Gaia é da competência da Câmara.
Sobre o Programa Polis a Junta de Freguesia está aguardar o documento com
alterações previstas.
Na segunda-feira será efectuada a escritura da Liga dos Amigos do Centro
Saúde de Barão do Corvo.
O Conselho Consultivo da Juventude irá funcionar na Casa da Juventude e será
responsabilidade do Vereador Nuno de Sousa.

de
as
de
da

Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) informou o Sr. Presidente do Executivo que na
Rua Fernandes dos Anjos os carros ocupam os passeios e já têm originado alguns
atropelamentos, devido ao facto das pessoas terem que andar pela faixa de
rodagem.
Sr. Presidente do Executivo disse que irá tentar solucionar os problemas junto das
autoridades, mas prende-se mais com o civismo dos automobilistas.

2. Período da Ordem do Dia
2.1 Continuação da Ordem do dia da Sessão Ordinária do dia 28 de Abril de
2004
2.1.1 Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de
2003
Sr. Presidente do Executivo apresentou um documento sobre as Contas (Doc. 9 a
9B).
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) disse quando se apresenta e orçamenta
determinado Plano são coisas concretas e criam-se expectativas nas pessoas.
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) relativamente à Conta de Gerência
mostrou regozijo pelas contas apresentadas, uma vez que no ano passado foi
sugerido que este documento deveria ser mais elaborado.
2

Congratula-se pelo modo como o Executivo geriu as verbas, efectuando grandes
cortes nas despesas e atigindo mais receitas do que se esperava e isso deve-se à
eficacia por parte do Executivo.
O Grupo Parlamentar do PPS/PSD vai votar favoravelmente este Relatório por achar
que a gestão da Junta de Freguesia foi bem feita.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) ao analisar as contas verificou que em 2004
transitou mais dinheiro do que em 2003, o que se verifica que o Executivo não pode
continuar a dizer que tem problemas devido à contenção tendo que haver mais
cortes nos subsídios às Colectividades e também não se poderá desculpar por não
executar o plano previsto devido à falta de verbas.
A Junta de Freguesia não teve cuidado em adquirir mais receitas.
No que diz respeito à aquisição de bens e serviços a Junta de Freguesia efectuou
um bom serviço.
Por esses motivos o PS vai-se abster na votação deste documento.
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse ser apologista de grande rigor no
apoio às Colectividades.
Nunca viu nenhuma Colectividade vir a esta Assembleia queixar-se dos apoios
dados, o que se pressupõe que as mesmas estão conscientes do esforço da Junta
de Freguesia nos apoios dados.
Sr. Presidente do Executivo respondeu aos Deputados intervenientes, realçando a
questão das Colectividades, informando que as Colectividades merecem tudo aquilo
que a Junta de Freguesia faz por elas, mas lamenta que no próximo ano irá haver ai
sim mais contenção devido à falta de receitas.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Relatório e Conta de Gerência
do ano de 2003, tendo o mesmo sido Aprovado por Maioria, com a seguinte votação:
A Favor – dez votos (oito do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e dois do Grupo
Parlamentar do CDS-PP)
Abstenção – oito votos (sete do Grupo Parlamentar do PS e um do Grupo
Parlamentar CDU)
2.1.2 Apreciação do inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniaia e respectiva avaliação (Doc. 10)
Sr. Presidente da Assembleia colocou à discussão o inventário de todos os bens,
direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação.
Sr. Presidente do Executivo informou que este inventário apenas tem algumas
alterações referentes à aquisição de fotocopiadoras para a delegação e Cemitério,
bem como um novo telemovél, todo o resto é igual ao do ano passado.
2.1.3 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, conforme
alínea o) do n.º 1 do art.º 17 do Anexo da lei n.º 5 – A / 2002 (Doc. 11)
Sr. Presidente do Executivo apresentou a informação do Presidente aos Senhores
Deputados de acordo com o documento em posse dos mesmos.
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) disse ter a certeza que o Executivo
não os ia desiludir e enaltece o trabalho desenvolvido e que não lhes falte ânimo
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para continuar o trabalho desenvolvido até aqui, pois quem irá beneficiar é a
população de Santa Marinha.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) questionou o executivo sobre o tipo de
intervenção que deverá ser efectuado para resolver o saneamento na Rua Latino
Coelho.
Sobre a divisão de trãnsito alertou que ainda continuam lá colocadas as placas de
sinalização do Porto na Rua José Mariani.
Solicita uma explicação mais detalhada sobre o Encontro de Colectividades.
Desafia o Executivo para a realização da Feira Mediaval no Centro Histórico de
Gaia.
Gostaria que o Sr. Presidente informasse assim que possivel o que se passou
relativamente com o protocolo existente com a Cooperativa Multi Sectorial de Gaia.
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) perguntou se não estará haver um
beneficiamento a um Municipe por Executivo mandar proceder ao escoamento das
fossas de um particular sem ter que pagar as devidas taxas.
No que diz respeito ao Desporto apenas se referiu aos Jogos Juvenis de Gaia e
falou sobre a falta de bancadas no Pavilhão do Coimbrões.
Sr. Deputado Augusto Miranda (CDS-PP) enalteceu a forma como o documento
está apresentado e alertou para um erro no Saldo de Tesouraria, é que o total não é
49.403,41 €, mas sim 349.403,41 €.
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) informou que está prevista a colocação de
bancadas idênticas às do Pavilhão Rosa Mota.
Notou-se um crescimento maior do Coimbrões em relação ao do Candal, tendo a
Câmara dotado o nosso principal rival de um grande equipamento.
Está ciente que nas mãos dos actuais Dirigentes do Sporting Clube de Coimbrões o
Complexo Desportivo do Clube será um sucesso enorme e que teria de certeza uma
melhor utilização do que aquelas que eles vão dar, mas deseja a melhor sorte para
eles. Mas de repente sem saberem ler nem escrever dotaram-lhos com estes
equipamentos e por isso pensa que também a Junta e a Cãmara nos próximos anos
deverão ter atenção a isso e de facto comparar os subsidios dados às
Colectividades.
Sr. Presidente da Assembleia disse que o Coimbrões tem que lutar para ter umas
instalaçoes como as do Candal, mas o Complexo do Candal também se deve em
parte às contingências da VL8.
No passado sábado foi grato o reconhecimento por parte do Sr. Ministro Marques
Mendes e o Sr. Presidente da Cãmara pelo trabalho e empenho do Sr. Presidente
do Executivo.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) realçou o empenho do executivo no
apoio aos Jovens com a participação nos Jogos Juvenis de Gaia.
Referiu que o Sr. Presidente da Junta de Freguesia é membro da Comissão dos
Jogos Juvenis, ao contrário do que era habitual.
Sr. Deputado Francisco Marques (PPD/PSD) disse que a Junta de Freguesia tem
desenvolvido um excelente trabalho com os Jovens nos Jogos Juvenis de Gaia.
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Sr. Manuel Ruivo, Tesoureiro da Junta de Freguesia agradeceu a presença de
todos os que estiveram presentes na inauguração do Complexo desportivo do
Candal e ao Sr. Presidente do Executivo que agradecer pelo trabalho e empenho em
prol do Clube Desportivo do Candal.
Ao Sr. Deputado Eduardo Pinto disse que apesar de achar que as suas palavras
estão fora de contexto deseja as maiores felicidades ao Sporting Clube de
Coimbrões.
Sr. Presidente do Executivo disse agradecer antes de mais ao Sr. Presidente da
Assembleia sobre as palavras que proferiu em relação à inauguraçao do Complexo
do Candal.
Ao Deputado Alexandre Silva agradeceu as suas palavras, dando assim ânimo para
continuar.
Ao Sr. Deputado Carlos Silva disse estar a tratar do assunto das placas.
No caso do Encontro das Colectividades estão previstos dezoito stands na Beira-Rio
e a animação já está praticamente completa, faltando ultimar alguns aspectos. Será
elaborado um Regulamento do modo como será efectuado o Encontro que
pensamos terá um grande exito.
A Cooperativa não tem viabilidade para levar o projecto da escola da Régia por
diante, por esse motivo é que o protocolo não vai avante.
Ao Deputado Santos Pereira disse que não houve favorecimento, apenas foi
efectuada a ligação que não existia.
Agradeceu o alerta do Deputado Augusto Miranda sobre o erro nas contas.
Ao Sr. Eduardo Pinto disse que hoje em dia também não vê as Colectividades com
imaginação para angariarem dinheiro.
Ao Deputado Fernando Duarte agradeu as palavras proferidas.
Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada esta Assembleia, tendo sido
Aprovada por Unanimidade a Minuta da Acta desta Reunião para que possam ter
efeitos legais as deliberações sobre os pontos discutidos (Doc. 12).
Foi encerrada esta Reunião eram 23 horas e 50 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 Almeida)
O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia
_______________________________________________________________
(Álvaro da Silva Costa Almeida)
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