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ACTA N.º 31 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2004 

 
2.ª Reunião – 14 de Julho de 2004 

 
 

Aos catorze dias do mês de Julho do ano de dois mil e quatro reuniu no edifício da 
Junta de Freguesia de Santa Marinha, no seu Salão Nobre, a 2.ª Reunião da Sessão 
Ordinária de Junho da Assembleia de Freguesia de Santa Marinha. Esta sessão não 
teve inicio às 21h 30m por falta de quorum e teve inicio às 21h 36m com a presença 
de dez Deputados 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). 
 
Ausência: 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………..... (Doc. 3) 
Sr. Deputado José Raimundo Moreira Filipe (PS) – 1 dia ……. ….........…..... (Doc. 4) 
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia ………….......…..... (Doc. 5) 
Sr. Deputado António José Conceição Lopes (PS) – 1 dia ……….......…….... (Doc. 6) 
 
Faltaram: 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS)  
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS)  
 
Substituições: 
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (PS) 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
 
1.1 Intervenção do Público 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou três pontos: 1.º - 
Intervenção de abertura de valas na Rua das Lavouras; 2.º Salubridade e Higiene 
Pública; 3.º Monumento a fazer a consagrar o dia da Freguesia de Santa Marinha. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 7 a 7A). 
 
D. Orquídea Louro deu os parabéns ao executivo pelo facto de agora o edifício da 
Junta de Freguesia estar legalizado, bem como pela organização do Encontro de 
Colectividades. 
Questionou o Sr. Presidente do executivo se sabe o que vai ser feito do mercado 
levante da Serra do Pilar. 
Finalizou solicitando a remoção das viaturas abandonadas na Rua Dionísio de 
Pinho. 
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Sr. Presidente do Executivo informou o Sr. Ricardo Vitaliano que as valas na Rua 
das Lavouras já foram tapadas e sobre a Quinta dos castelos ainda não existe 
vegetação suficiente para se mandar capinar o local. 
Agradeceu as palavras da D. Orquídea e informou que o mercado levante da Serra 
do Pilar será deslocado mais para baixo do local que actualmente ocupa e passará a 
pertencer à Freguesia de Oliveira do Douro. 
Sobre o Encontro de Colectividades referiu que o êxito só foi possível graças ao 
empenho das colectividades e Instituições participantes e que para o ano espera 
que os resultados sejam ainda melhores. 
Informou que irá solicitar a remoção das viaturas abandonadas na Rua Dionísio 
Pinho. 
Sobre a legalização do edifício da junta de Freguesia informou que sem a 
legalização do edifício, bem como o da Escola da Régia ao Executivo não se poderia 
candidatar a fundos comunitários para remodelações dos mesmos.  
Finalizou saudando a presença nesta Assembleia do Deputado José António 
Teixeira do Grupo parlamentar da CDU. 
 
 
1.2 Expediente da Assembleia  
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida (Doc. 8). 
 
 
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPS/PSD) alertou para um problema existente na 
Rua das Matas, onde existe uma industria de pirotecnia que está abandonada e que 
contém contentores com explosivos. Solicita por isso a intervenção da Junta de 
freguesia para verificar a segurança das instalações. Pois existe uma escola 
Primária ali perto e habitações. 
Em relação à questão do Clube Desportivo do Candal a sua intervenção na última 
assembleia teve a ver com os apoios públicos concedidos às Colectividades, tendo 
defendido as Colectividades que trabalham e nunca foi seu propósito reproduzir 
qualquer afirmação sobre o Clube Desportivo do Candal ou outras abusivas. 
Lembra que por diversas vezes felicitou o Clube Desportivo do Candal pelos seus 
êxitos obtidos. 
 
Sr. Manuel Ruivo, Tesoureiro do Executivo informou que a sua intervenção na 
última Assembleia foi como Vice-Presidente do Clube Desportivo do Candal e que 
não se revê nas declarações proferidas na carta anónima enviada ao Clube 
desportivo do Candal. 
Pois é de opinião que a vivência do Clube Desportivo do Candal e do Sporting Clube 
de Coimbrões deve ser saudável em prol do desporto na Freguesia e no Concelho. 
 
Sr. Deputado José Teixeira (CDU) disse que a sua ausência desta Assembleia tem 
a ver com questões profissionais e que é sempre um prazer estar nesta casa. 
De seguida apresentou dois Requerimentos em nome do Grupo Parlamentar da 
CDU, a saber: 
- Primeiro Requerimento (Doc. 9) a solicitar informações sobre: 

1. Constituição da Associação dos Amigos do Centro de Saúde de Barão do 
Corvo; 

2. Instalação gratuita do serviço TV Cabo no Centro Histórico; 
3. Edifício solarengo e respectivos terrenos, sitos na Rua do Salgado I. 
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Segundo Requerimento (Doc. 10) a solicitar ao Sr. Presidente da Assembleia uma 
Sessão Extraordinária para discussão do “Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha 
do Centro Histórico de Vila Nova de Gaia”, incluído no Programa Polis. 
 
De seguida falou sobre a empresa pirotécnica na Rua das Matas lembrou que a 
mesma existe há bastante tempo, mesmo antes de serem construídas habitações 
naquele local, por isso a culpa também é de quem permitiu as construções.  
 
Sr. Presidente da Assembleia leu os Requerimentos apresentados, tendo entregue 
um ao Sr. Presidente do executivo e no que diz respeito à convocação de uma 
Assembleia Extraordinária solicita que a CDU marque uma reunião com os Líderes 
dos partidos com assento nesta Assembleia, bem como com o Presidente da 
mesma.  
 
Sr. Deputado António Coelho (PS) alertou para o facto de existir uma passadeira 
para peões junto à paragem dos autocarros perto do Campo de Coimbrões, 
solicitando o desvio da mesma para evitar atropelamentos. 
 
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) questionou o Executivo sobre: 
- A falta de luz na Rua Viterbo de Campos, junto à habitação com o n.º 150; 
- Na Rua Fonte Nova infiltrações nas habitações; 
- Em que situação está o pedido de uma mangueira para combater incêndios no 
Lugar de Gaia, enquanto não chegam os Bombeiros;  
- Enalteceu o papel do Sr. Presidente do Executivo na resolução de um problema de 
uma Senhora que vive em condições desumanas na Rua Viterbo de Campos, n.º 10; 
- Agradeceu a todas as Colectividades a presença no Encontro de Colectividades e 
sugeriu que no próximo ano as Colectividades se reunissem para dar ideias ao 
executivo para o Programa. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) voltou a lembrar que a boca-de-incêndio 
existente junto ao Jardim do Candal continua estragada. 
Também no Jardim do Candal solicita o arranjo da bomba de águas do jardim. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse ao Deputado Eduardo Pinto que vai verificar o 
que se passa, mas é da mesma opinião do Deputado José Teixeira. 
Sobre a carta anónima disse que houve um aproveitamento do que foi dito neta 
Assembleia. 
Ao Deputado José Teixeira disse que irá responder ao Requerimento.  
Ao Deputado António Coelho disse que amanhã irá inteirar-se dos problemas e 
tentar a sua resolução. 
Ao Deputado Mateus Lemos disse que já foi pedido à EDP a colocação do postalete, 
sobre os restantes pedidos disse que estão a ser tratados.  
Ao Deputado Arnaldo Moreira disse que irá solicitar a resolução dos problemas 
existentes no Jardim do Candal. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPS/PSD) apresentou em nome do Grupo Parlamentar 
do PPD/PSD um Voto de Congratulação, com o título “Maturidade Politica em 
Portugal” (Doc. 11). 
 
Sr. Deputado José Teixeira (CDU) disse estar de acordo com a decisão do Sr. 
Presidente da República e que a mesma é apenas contra este Governo. 
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Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Congratulação, tendo o 
mesmo sido Aprovado por Maioria, com a seguinte votação: 
A Favor – Nove votos (sete do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e dois do Grupo 
Parlamentar do CDS-PP); 
Abstenção – Sete votos (seis do Grupo Parlamentar do PS e um Deputado Costa 
Pereira do Grupo Parlamentar do PPD/PSD) 
Contra – Um voto do Grupo Parlamentar CDU  
 
 
2. Período da Ordem do Dia 

 
2.1 Continuação da Ordem do dia da Sessão Ordinária do dia 30 de Junho de 

2004 
 
2.1.1 Regulamento de Remissões do Cemitério Paroquial de Santa Marinha 
Sr. Presidente do Executivo apresentou o Regulamento de Remissões (Doc. 12 a 
12B). 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Regulamento de Remissões, 
tendo o mesmo sido Aprovado por Unanimidade. 
 
 
2.1.2 Alteração de texto na Tabela de Taxas e Licenças (Doc. 13) 
Sr. Presidente do Executivo informou a Assembleia das alterações à Tabela de 
Taxas e Licenças.  
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) apresentou uma Proposta com a introdução 
de um ponto “O” (Doc. 14). 
Apresentou também uma Proposta para as Taxas dos Canídeos (Doc. 15). 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação as alterações referente à 
Proposta para os Canídeos (Doc. 15), tendo a mesma sido Aprovado por Maioria, 
com a seguinte votação:  
A Favor – Onze votos (oito do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, dois do Grupo 
Parlamentar do CDS-PP e um voto do Grupo Parlamentar CDU); 
Abstenção – Seis votos do Grupo Parlamentar do PS. 
 
A Proposta com a introdução de um ponto “O” (Doc. 14) foi Aprovada por 
Unanimidade. 
 
De seguida foi colocada à votação à Tabela de Taxas e Licenças já com a nova 
redacção com introdução das alterações efectuadas, tendo a mesma sido Aprovada 
por Maioria, com a seguinte votação: 
A Favor – Onze votos (oito do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, dois do Grupo 
Parlamentar do CDS-PP e um voto do Grupo Parlamentar CDU); 
Abstenção – Seis votos do Grupo Parlamentar do PS. 
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2.2 Protocolo de Acordo a estabelecer entre a GAIA NIMA – Equipamentos 
Municipais, E.M. e a Junta de Freguesia de Santa Marinha (Doc. 16) 
Sr. Presidente do Executivo explicou o novo Protocolo de Acordo entre a GAIA 
NIMA e a Junta de Freguesia devido à remodelação das instalações anexas do 
edifício da ex. Escola das Devesas. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) informou que o PS vai votar favorável este 
Protocolo e são de opinião que estas alterações revistas são benéficas para a Junta 
de Freguesia. 
 
Sr. Deputado José Teixeira (CDU) disse que ambas as partes têm interesses no 
Protocolo e que a CDU vai votar favoravelmente. 
Sugere que o Executivo esteja atento ao cumprimento do Protocolo. 
 
Sr. Deputado Alexandre Silva (PPD/PSD) disse que o Executivo tem o apoio do 
PSD para a execução deste Protocolo e é de opinião que são obras deste género 
que se devem apoiar. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que parte do teor do texto neste protocolo não 
lhe agrada, e referia a página três na Clausula III e alínea b). 
Na sua opinião a sala que a delegação ocupa, bem como a Escola de Musica da 
Sociedade Musical 1.º d'Agosto a funcionar nesse edifício não são salas cedidas 
pelas GAIA NIMA, mas sim pertenças da Junta de Freguesia. 
Falou também que quando findar o prazo de cinco anos e se ambas as partes 
mostrarem interesse em continuarem o Protocolo, a GAIA NIMA devera pagar uma 
taxa de ocupação do imóvel. 
Disse que irá votar favoravelmente o documento apesar de achar que o Executivo 
deveria ter tido em atenção estes reparos. 
Questionou o Sr. Presidente do executivo o que significa a cedência de comodato. 
 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que o termo comodato significa a 
cedência gratuita a alguém, com a devolução no terminus do acordo. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse que o Executivo quando recebeu o Protocolo a 
GAIA NIMA pretendia um acordo por dez anos e foi reduzido para cinco. 
O regime de comodato já foi explicado pelo Deputado Abílio Leite. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) disse ter ficado esclarecido com a 
dúvida que tinha em relação à palavra comodato.  
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse estar de acordo com o teor do 
protocolo.  
 
Sr. Deputado Augusto Miranda (CDS-PP) subscreveu as palavras do Deputado 
Alexandre Silva e que irá votar favoravelmente. 
Deu os parabéns ao Executivo pela forma como conseguiu o acordo.  
 
Sr. Presidente da Assembleia disse não encontrar o fim do prazo para o acordo, 
independentemente do comodato e que continua a não concordar com o teor de 
parte do acordo.  
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Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) disse entender e subscreve na íntegra o 
texto do Protocolo. 
O prazo pode terminar durante o tempo de denúncia previsto. 
 
Sr. Presidente da Assembleia de seguida colocou o Protocolo de Acordo a 
estabelecer entre a GAIA NIMA – Equipamentos Municipais, E.M. e a Junta de 
Freguesia de Santa Marinha à votação, tendo o mesmo sido Aprovado por 
Unanimidade. 
 
 
2.2 Leitura e votação das actas das reuniões anteriores da Assembleia 
este ponto foi retirado por não haver actas redigidas para aprovação. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada está Assembleia, tendo sido sido 
Aprovada por Unanimidade a Minuta da Acta desta Reunião para que possam ter 
efeitos legais as deliberações os pontos discutidos (Doc. 17).  
 
Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 05 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) 


