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ACTA N.º 34 
 

SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2004 
 

3.ª Reunião – 27 de Outubro de 2004 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e quatro efectuou-se no 
Salão Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a terceira 
reunião da Sessão Ordinária de Setembro da Assembleia de Freguesia. 
Esta reunião 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 Eduardo Santos Pereira, respectivamente como 1.º e 2.º Secretários. 
 
A Ordem de Trabalhos consta do Edital e que foi afixado para o efeito será 
anexo à Acta (Doc. 1). 
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 2). 
Suspensão / Ausência: 
Sr. Deputado Alberto Amadeu Alves Vasconcelos (PS) – 1 dia .….…… (Doc. 3) 
Sr. Deputado José Manuel Costa Pereira (PPD/PSD) – 1 dia …….…... (Doc. 4) 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD / PSD) – 1 dia ……………….... (Doc. 5) 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ………… (Doc. 6) 
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia. (Doc. 7) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia ………........………. (Doc. 8) 
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS) – 1 dia …………....... (Doc. 9) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……………………. (Doc. 10) 
 
Substituições: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD / PSD) 
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (PS) 
Sr. Deputado Fernando de Jesus Castro (PS) 
Sr. Deputado António José da Conceição Lopes (PS) 
Sr. Deputado Carlos Jorge Azevedo da Silva (CDU) 
 
 

Ordem de Trabalhos 
 

1. Período de Antes da Ordem do Dia 
 

1.1 Intervenção do Público 
Sr. Jorge Couto agradeceu ao Executivo, em especial ao Sr. Presidente do 
Executivo e ao Sr. José Costa todo o apoio dado à sua Equipa na participação 
no Grande Prémio da RED BULL “A CORRIDA MAIS LOUCA DO MUNDO”, 
realizada em Lisboa em Setembro. 
 
Sr. Ricardo Vitaliano apresentou um documento onde apresentou três pontos: 
1.º - Passadeiras para utentes nas Ruas de Barão do Corvo e Machado dos 
Santos; 2.º - Limpeza de sarjetas; 3.º - Recipiente para materiais ferrosos no 
terreno livre junto à Rua Machado dos Santos. 
Este documento fica anexo a esta Acta (Doc. 11 a 11A). 
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Sr. José Costa, Presidente do Executivo em Exercício agradeceu as 
palavras do Sr. José Couto, pois o Executivo não fez mais que apoiar uma 
Equipa que representou a Freguesia. 
Ao Sr. Ricardo Vitaliano respondeu que as passadeiras serão pintadas e 
forneceu o número de telefone para a recolha dos “monos”. 
 
 
1.2 Expediente da Assembleia 
Foi lida a Correspondência Recebida e Expedida de que se anexa relação 
(Doc. 12). 
De salientar na Correspondência Recebida requerimentos apresentados pela 
CDU na Assembleia Municipal de Gaia.  
 
  
1.3 Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) agradeceu à Junta de Freguesia a facilidade 
na cedência de lugares no Parque de estacionamento quando realizaram uma 
iniciativa nos Mareantes do Rio Douro sobre o PDM.  
Convidou todos os deputados para a inauguração do centro de estudos da 
CDU na Avenida da República no próximo dia 7 de Novembro. 
Apresentou um Requerimento com dois pontos (Doc. 13): 1 – Salubridade e 
segurança na Calçada da Serra; 2 – Classificação da Calçada da Serra. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) informou que na Rua Camilo Castelo 
Branco existe um grande buraco e nesse preciso local passam autocarros. 
Falou sobre a falta de levantamento dos materiais colocados nos ecopontos, 
originando que pessoas acabem por colocar o lixo todo junto. 
Lembrou que na Rua Alexandre Herculano duas viaturas estão a tapar um sinal 
de trânsito ali existente. 
Em nome do PS lamentou o facto de apenas 24 horas antes da inauguração da 
Academia Sénior ter recebido o convite. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que o Sr. Presidente do Executivo só 
o informou da inauguração já a Assembleia tinha terminado, mas a Assembleia 
esteve devidamente representada. 
 
Sr. Presidente do Executivo em Exercício respondeu ao deputado Carlos 
Silva dizendo que a Junta de Freguesia não tem qualquer referência sobre a 
qualificação por parte do IPPAR da Calçada da Serra; sobre o pilar na Ponte 
Luís I a Junta de Freguesia já teve intervenção no local, mas passadas 
algumas horas já estava tudo na mesma. 
Ao Deputado Arnaldo Moreira disse que vai informar os serviços camarários 
sobre o buraco, bem como sobre a recolha dos materiais dos ecopontos com 
mais regularidade. 
Sobre a inauguração da Academia Sénior o Executivo foi informado pelo Sr. 
Deputado Fernando Duarte na última Assembleia.  
 
Sr. Presidente da Assembleia lamentou a pouca consideração da Câmara 
Municipal de Gaia na inauguração do ano lectivo da Academia Sénior para com 
a Junta e Assembleia de Freguesia. 
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Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPS/PSD) falou sobre a Praceta Rocha 
Leão onde não é efectuada a limpeza por indicações que esse local é de um 
particular e solicita para que seja retirada essa placa, pois o local é público. 
 
Sr. Presidente do Executivo em Exercício informou que irá solicitar a limpeza 
da referida Praceta. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) informou que na Tuna Musical de Santa 
Marinha vai haver uma sessão de poesia.  
 
 

2. Período da Ordem do Dia 
 
2.1 Continuação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 22 de Setembro 

de 2004 

2.1.1 Primeira Revisão Orçamental 
Sr. Presidente do Executivo em Exercício explicou aos Senhores Deputados 
os pormenores constantes das despesas e receitas da Primeira Revisão 
Orçamental (Doc. 14 /14 A / 14 B / 14 C/ E 14 D). 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) afirmou que o documento apresentado 
serve para acertar as contas para que os valores das receitas não sejam 
alterados.  
 
Sr. Deputado Carlos Pinto (PPD/PSD) lamentou que na última Assembleia 
não houvesse dez minutos para se explicar o documento como foi hoje 
apresentado. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) é de opinião que é possível haver melhoria 
dos documentos apresentados. 
Se é do entendimento do executivo que existiam outras rubricas sub avaliadas 
e que foram corrigidas, então muito bem. 
 
Sr. Deputado Abílio leite (PPD/PSD) disse que se esteve a discutir questões 
de pormenor e que o Executivo devia ter um louvor por necessitar de Revisões 
Orçamentais, não por aumento de despesas mas sim porque criou projectos 
onde vai arrecadar receitas e portanto fazer obra com metade das despesas 
pagas é de quem sabe trabalhar e louvar esta Revisão Orçamental não é mais 
de que o exemplo demonstrativo da capacidade de encontrar formas de 
financiamento para as actividades da Junta de Freguesia. 
 
Sr. Presidente da Assembleia disse que em nome do Grupo Parlamentar do 
CDS-PP subscreve o louvor do Grupo Parlamentar do PPD/PSD. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) questionou as rubricas: 01, 02 e 07. 
Informou que a intenção de voto neste ponto da Bancada Parlamentar do PS 
vai ser a abstenção. 
 
Sr. Presidente do Executivo em Exercício explicou que os 12 mil euros com 
pessoal tem a ver com a despesa dos elementos das Mesas de Voto, a 
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publicidade tem a ver com o Boletim e a publicidade nos Jornais, e as obras 
serão efectuadas, metade este ano e o restante para o ano, e no Cemitério é 
para Ossários. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou a Primeira Revisão Orçamental à 
votação tendo o documento sido Aprovado por Maioria com a seguinte votação: 
•  A favor: 10 (Dez) votos, do PPD/PSD e do CDS-PP 
• Abstenção: 9 (Nove) votos, do PS e um da CDU 
 
 

2.1.2 Leitura e Votação das Actas das reuniões anteriores da 
Assembleia 

Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse ser difícil votar actas com cerca de 
um ano de atraso, mas votará favoravelmente as Actas. 
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação as Actas da Assembleia:  

• Acta N.º 22 de 17 de Setembro de 2003 
Depois de corrigida foi Aprovada por Unanimidade dos presentes com a 
ausência do Sr. Deputado Alfredo Guimarães 

• Acta N.º 23 de 26 de Novembro de 2003 
Depois de corrigida foi Aprovada por Unanimidade dos presentes com a 
ausência do Sr. Deputado Alfredo Guimarães 

• Acta N.º 24 de 3 de Dezembro de 2003 
Depois de corrigida foi Aprovada por Unanimidade dos presentes com a 
ausência do Sr. Deputado Alfredo Guimarães 

• Acta N.º 25 de 7 de Janeiro de 2004 
Depois de corrigida foi Aprovada por Unanimidade dos presentes e com a 
ausência do Sr. Deputado Alfredo Guimarães 

• Acta N.º 26 de 18 de Fevereiro de 2004 
Depois de corrigida foi Aprovada por Unanimidade dos presentes e com a 
ausência do Sr. Deputado Alfredo Guimarães 
 
Foi encerrada esta Reunião eram 23 horas e 10 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 
 
_______________________________________________________________ 
(Eduardo Santos Pereira) 
 
O 2.º Secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia 
 
_______________________________________________________________ 
(Álvaro da Silva Costa Almeida) 


