ACTA N.º 38
SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2005
Aos vinte e sete dias do mês de Abril de dois mil e quatro efectuou-se no Salão
Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a reunião da Sessão
Ordinária de Abril da Assembleia de Freguesia.
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 que está
anexo à Acta (Doc. 1).
Lista de presenças em anexo (Doc. 2).
Suspensões e Ausências:
Sr. Deputado Fernando Correia (PPD/PSD) – 1 dia....................................... (Doc. 3)
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) – 1 dia ……. ………. ………… (Doc. 4)
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) – 1 dia ………….......................…… (Doc. 5)
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD) – 1 dia ……...............................…… (Doc. 6)
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia........................ (Doc. 7)
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) – de 26/04 a 25/05....……………..... (Doc. 8)
Sra. Deputada Maria Helena P. Costa Peixoto Rodrigues (PS) – 1 dia …...... (Doc. 9)
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia …..........……….....…..... (Doc. 10)
Sr. Deputado António José Conceição Lopes (PS) – 1 dia …..............…..... (Doc. 11)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia …................................... (Doc. 12)
Substituições:
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD)
Sr. Deputado José Costa e Silva (PPD/PSD)
Sr. Deputado Eduardo José Santos Pereira (PS)
Sr. Deputado João Agostinho Sousa Soares (PS)
Sr. Deputado Francisco Carvalho (PS)
Sr. Deputado Carlos Jorge Costa Azevedo Silva (CDU)
1. Período de Antes da Ordem do Dia
1.1 Intervenção do Público
Não houve intervenções.
1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Relação da Correspondência Recebida e Expedida (Doc. 13).
De salientar uma reclamação sobre assuntos de Cemitério por parte de um Munícipe
(Doc. 13 A).
1.3 Outros assuntos conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) questionou o Executivo sobre se mantem a
promessa feita ao Clube Desportivo do Torrão para o Centro Cultural “Zé da Micha”.
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Falou sobre a subida à Divisão de Honra do Clube Desportivo do Candal, propondo
um voto de louvor.
Terminou lamentando a falta de espaço que o Pavilhão do Coimbrões tem para a
assistência, pois em jogos importantes será impossível ter lá muita gente.
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) falou da promessa do Executivo ao Clube
Desportivo do Torrão, relativo a um local para uma nova sede.
De seguida apresentou uma Proposta de Moção, intitulada “Em defesa do Centro
histórico de Gaia” (Doc. 14).
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre uma notícia publicada no Jornal “O
PRIMEIRO DE JANEIRO” de ontem sobre o estacionamento na Rua General Torres,
onde os moradores pagam o referido estacionamento.
Sr. Deputado Costa e Silva (PPD/PSD) lamentou a falta de policiamento na
Freguesia, em especial de noite.
Questionou o Executivo sobre o estado em que está o projecto para a Escola Régia.
Finalizou falando da pobreza escondida na Freguesia.
Sr. Deputado António Coelho (PS) questionou o Executivo sobre está em estudo
algum projecto para remediar a falta de espaço para a assistência no Pavilhão do
Coimbrões.
Falou também sobre a falta de limpeza e arranjo dos jardins em Coimbrões, bem
como a recolha do lixo que passou a ser efectuada de manhã em vez de à noite,
como era hábito.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) apresentou dois Votos de
Congratulação, a saber:
1) Ao Clube Desportivo do Marco, pela sua consagração como Campeão
Nacional de Juniores em Ténis de Mesa (Doc. 15);
2) Ao Clube Desportivo do Candal pela subida à Divisão de honra da Associação
de Futebol do Porto (Doc. 16).
Em seguida falou sobre o Clube Desportivo do Torrão dizendo que acreditam numa
solução para a instalação da sede e que todas as partes interessadas estão
empenhadas nessa resolução.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação os Votos de Congratulação
apresentados, tendo os mesmos sido Aprovados por Unanimidade.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre o piso na Rua da Bélgica que está
lastimável, após as obras que ali se verificaram e sugere que a Junta de Freguesia
solicite às entidades competentes o seu arranjo.
Sra. Deputada Alzira Pereira (PS) alertou o Sr. Presidente do Executivo para a falta
de uma segunda rampa de acesso ao edifício da Junta de Freguesia, para assim os
deficientes terem acesso ao elevador e solicitou ainda uma visita pelas Ruas de
Coimbrões para verificar o estado lastimável em que se encontram.
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) falou sobre o estado da Rua António Granjo,
que devido ao seu piso tem originado grandes danos em viaturas que por ali passam
em direcção à Beira-rio e sobre os buracos existentes na Rua Rei Ramiro, junto ao
Centro Comunitário Bom Pastor.
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Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) informou que a Rua António Granjo vai sofrer
uma intervenção a curto prazo e que todas as reclamações que hoje foram
levantadas, são reclamações de obras que foram efectuadas e agora estão a
colocar defeitos.
Sra. Deputada Alzira Pereira (PPD/PSD) disse que há cerca de três anos que anda
a reclamar sobre as mesmas coisas e que até hoje nada foi feito para as solucionar.
Sr. Presidente do Executivo começou a sua intervenção respondendo ao
Deputado Santos Pereira dizendo que a Junta de Freguesia tem ajudado o Clube
Desportivo do Torrão em tudo o que tem sido solicitado e pede paciência pois o local
onde se situa actualmente a sede vai ser um local com muita população dentro em
breve e que o problema que está a surgir na localização da sede no centro Cultural é
pelo facto de não ser possível haver lá um bar para exploração, devido aos
comerciantes locais.
Felicitou o Clube Desportivo do Marco e do Candal pelos feitos alcançados.
Sobre o Pavilhão do Coimbrões disse que quando não havia pavilhão é porque não
havia, agora que há é porque é pequeno para assistência. Quando houver um jogo
em que esteja prevista muita assistência tem que se arranjar um outro espaço para a
realização do encontro.
Ao Deputado Carlos Silva disse que o Executivo tudo tem feito para que a
SOCRENAVAL não saia da Freguesia.
Em relação às outras questões levantadas serão encaminhadas para as entidades
competentes para que a sua resolução seja o mais breve possível, pois este
executivo tudo tem feito para melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Santa
Marinha.
2. Período da Ordem do Dia
2.1 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
Sr. Presidente do Executivo apresentou a informação aos Senhores Deputados,
informação essa na posse dos mesmos (Doc. ).
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) falou sobre alguns pontos constantes na
Informação, entre as quais sobre se a fiscalização efectuada na Rua da Matas já foi
efectuada, como está a situação da cobertura da EB 1 da Serra do Pilar, qual o
incidente com a beneficência Familiar e a Associação de Colectividades de Gaia
com a Junta de Freguesia, quais as valências da AMI, e se as obras no edifício da
Junta de Freguesia já foram efectuadas por técnicos especialistas.
Deu opinião que é preferível ter funcionários com contratos de trabalho do que
avenças e interrogou sobre quais os critérios de selecção dos funcionários
admitidos.
Questionou sobre o Processo Disciplinar à D. Filomena Amorim e sobre quais os
critérios para a aplicação da pena obtida.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que gostaria de saber se os pedidos
constantes na informação junto da Câmara Municipal de Gaia obtiveram alguma
resposta e se os assuntos já estão a ser tratados.
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Falou também sobre os contratos de avença efectuados com os funcionários que
vão trabalhar ao serviço da Junta de Freguesia, pois é de opinião que a melhor
solução seria um contrato de trabalho para que os funcionários tivessem outras
regalias que não as têm sendo avençados.
Sr. Presidente do Executivo respondeu que mais vale um contrato de avenço que
nenhum e que a Junta de Freguesia não explora os seus funcionários.

2.2 Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano de
2004
Sr. Presidente do Executivo apresentou o documento de Prestação de Contas dos
ano de 2004 e disse que a Junta de Freguesia só agora avançou com as obras no
edifício devido à candidatura à Modernização Administrativa e que o Executivo
continua a efectuar uma gestão cuidadosa das verbas existentes.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que os documentos apresentados pelo
Executivo sobre a prestação de contas são claros e de fácil entendimento.
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) disse que o Relatório de Contas apresenta um
saldo qualitativo na forma como foi gerida a Junta de Freguesia, o que é de louvar,
mas lamenta alguns erros na apresentação das contas, pois alguns valores não
coincidem.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que o Executivo continua a guardar
dinheiro e a população continua com carências.
De seguida colocou algumas questões ao Sr. Presidente do Executivo:
• Porque que continuam a colocar placas nas fontes e fontanários com a
indicação de água potável, pois o mais aconselhável é não colocar essa
indicação porque a qualquer altura a qualidade da água pode mudar;
• Se o que consta no Relatório sobre Acção Social é o que foi feito ao longo do
ano;
• Porque é que só parte da Rua das Lavouras foi pavimentada e não toda.
Elogiou apresentação do Relatório, apesar de não concordar com a última frase.
De seguida apresentou alguns números sobre as seguintes rubricas, a saber:
• Formação foi executada 28,6% do previsto;
• Investimento foi executado 67,5% do previsto;
• Edifício foi executado 33,3% do previsto.
Nas Receitas
• Venda de Bens foi executada 38,8% do previsto;
• Concessão de Terrenos foi executado 24% do previsto;
• Rendas foi executado 39,1% do previsto;
• Habitação foi executada 26,4% do previsto;
• Receitas de Capital foram executadas 1,8% do previsto.
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Sr. Presidente da Assembleia informou que devido ao adiantado da hora, esta
Assembleia será interrompida e que será retomada no próximo dia 4 de Maio de
2005, pelas 21:30 horas com a continuação da Ordem de Trabalhos.
Foi encerrada esta Reunião eram 00 horas e 15 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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