ACTA N.º 39
SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2005
2.ª Reunião – 4 de Maio de 2005
Aos quatro dias do mês de Maio do ano de dois mil e cinco efectuou-se no Salão
Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a segunda 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 será
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 e 3 A)
Sr. Deputado Eduardo Pinto (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 António José Conceição Lopes (PS) – 1 dia …..............…….... (Doc. 9)
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia …................................... (Doc. 10)
Substituições:
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD)
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (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
Sr. Ricardo Vitaliano agradeceu ao Sr. Presidente do Executivo pela pintura das
passadeiras.
De seguida apresentou um documento que se anexa a esta Acta (Doc. 11 e 11 A)
com quatros pontos a saber:
1.º - Recolha de lixo na Rua das Lavouras;
2.º - Lixeira a céu aberto na Rua Senhor de Matosinhos;
3.º - Quinta dos Castelos;
4.º - Terrenos junto aos Bombeiros Voluntários de Coimbrões.
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Sr. Sérgio Soares disse que neste momento o único acesso de carro dos habitantes
do Marco e do Candal para a Beira-Rio ou é efectuado pela Rua Dr. António Granjo
ou então têm que ir junto à Ponte da Arrábida e descer pelo Bairro do Cavaco.
Solicita, portanto, o arranjo da Rua Dr. António Granjo, pois o piso esta bastante
danificado.
Sr. Presidente do Executivo disse ao Sr. Ricardo Vitaliano que vai saber o que se
passa com a recolha do lixo e com os terrenos junto aos Bombeiros. Sobre a lixeira
a céu aberto vai tentar descobrir a quem pertence para informar os serviços
camarários.
Ao Sr. Sérgio Soares informou que a Rua Dr. António Granjo vai sofrer dentro em
breve obras de beneficiação.
1.2 Expediente da Assembleia
Foi lida a Correspondência Expedida, bem como as Representações (Doc. 12).
1.3 Outros assuntos conforme o n.º 2 do Art.º 22 do Regimento
Sr. Deputado Carlos Jorge (CDU) falou sobre a antiga Fábrica Cerâmica das
Devesas dizendo que metade do edifício já foi emparedado e solicitando agora a sua
totalidade.
Saudou a ideia de se ter criado a cobertura no palco do Jardim do Candal, bem com
o nome de Palco “Francisco Silva”.
De seguida entregou um documento enviado pelo Administrador da Gaia Polis sobre
a relocalização dos estaleiros da SOCRENAVAL (Doc. 13), onde menciona que será
num local a montante da Ponte de João.
Sr. Deputado Alzira Pereira (PS) cumprimentou o Executivo pela inauguração do
Palco do Jardim do Candal, lamentando apenas que não existam mais locais como
esse na Freguesia.
Solicitou a remoção da placa da inauguração, pois nela consta que o Sr. Presidente
da Câmara Municipal de Gaia esteve presente, quando não é verdade e deve ser
colocada uma com o nome do Sr. Presidente do Executivo.
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) informou que a rampa de acesso à
Igreja de Santa Marinha está transformada num parque de estacionamento e
solicitou ao Sr. Presidente do Executivo que tome providências para acabar com
essa situação.
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) solicitou a limpeza da Rua Guilherme Gomes
Fernandes, bem como a remoção de uma viatura que se encontra abandonada
nesse local.
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que gostaria de ser informado das obras
que se efectuam em Santa Marinha, solicitando ao Executivo uma reunião sobre o
Programa Polis na Freguesia.
Sr. Deputados Santos Pereira (PS) apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento
do Sr. Júlio Duarte (Doc. 14).
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Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Voto de Pesar pelo falecimento
do empresário pirotécnico de seu nome Júlio Duarte, autor do livro “Os Patronos de
Coimbrões”, tendo sido o mesmo Aprovado por Unanimidade.
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD) pediu ao Executivo para mandar tapar um
buraco existente junto ao Centro Social de Santa Marinha.
Sr. Presidente do Executivo informou os Senhores Deputados que os problemas
levantados serão encaminhados para as entidades competentes e que o Executivo
tudo vai fazer para que os mesmos sejam resolvidos o mais breve possível.

2. Período da Ordem do Dia
2.1 Continuação da Ordem do Dia da Sessão Ordinária de 27 de Abril de 2005
2.1.1 Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano
de 2004
Sr. Presidente da Assembleia informou que na última Sessão houve algumas
intervenções sobre este ponto, questionando os Senhores Deputados se pretendiam
fazer mais alguma intervenção sobre esse ponto.
Como não houve mais intervenções foi colocado à votação o documento de
prestação de contas do ano de 2004, tendo sido Aprovado por Maioria com dez
votos a favor das bancadas do PPD/PSD e do CDS-PP e nove abstenções das
bancadas do PS e CDU.
2.1.2 Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respectiva avaliação (Doc. 15)
Sr. Presidente da Assembleia informou que este documento em apreciação é
sobre as alterações efectuadas no Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respectiva avaliação entre 31 de Dezembro de 2003 e 31 de
Dezembro de 2004.
Não houve qualquer intervenção neste ponto.
2.1.3 1.ª Revisão Orçamental (Doc. 16 e 16 A)
Sr. Presidente da Assembleia leu a Certidão da Acta do Executivo onde conta a
aprovação da 1.ª Revisão Orçamental (Do. 17).
Sr. Presidente do Executivo disse que nesta 1.ª Revisão Orçamental para 2005
constam as verbas destinadas às obras que serão efectuadas por esta Junta de
Freguesia.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a 1.ª Revisão Orçamental para
2005, tendo sido Aprovado por Maioria com dez votos a favor das bancadas do
PPD/PSD e do CDS-PP e nove abstenções das bancadas do PS e CDU.
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2.1.4 Apreciação e votação do Regulamento de Funcionamento do Centro
Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”
Sr. Presidente do Executivo apresentou o Regulamento de Funcionamento do
Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” (Doc. 18).
Sr. Deputado Carlos Silva CDU) disse que na reunião havida com o Sr. José Costa
sobre o presente Regulamento foram solicitadas algumas alterações ao projecto
inicial, alterações essas que foram contempladas no regulamento hoje apresentado.
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) enalteceu o trabalho do Executivo
pela criação deste espaço na Beira-Rio e disse que este regulamento dignifica o
executivo e a Assembleia de Freguesia.
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) falou sobre a colaboração das forças politicas na
elaboração deste Regulamento.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) congratulou-se com o Regulamento
apresentado.
Mais informou que já se realizou uma reunião entre a GAIANIMA e o Clube
Desportivo do Torrão onde foi dado um passo para a colocação do Clube no Centro
Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”, desde que sejam
salvaguardadas algumas pretensões do Torrão.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação o Regulamento de
Funcionamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” com
algumas alterações introduzidas, tendo o mesmo sido Aprovado por Unanimidade.
2.1.5 Tabela de Taxas e Licenças
O Executivo apresentou uma Proposta para que as Taxas do Centro Cultural e
Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” constantes no Regulamento de
Funcionamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” sejam
incluídas no Tabela de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia (Doc. 19).
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que pensava que neste ponto seriam
discutidas alterações à Tabela de Taxas e Licenças e não a proposta apresentada.
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) disse que a Assembleia de Freguesia votou
por Unanimidade o regulamento de Funcionamento do Centro Cultural e Recreativo
da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” onde já constam as taxas a aplicar nesse espaço.
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) disse que o Regulamento foi votado por
Unanimidade e valorizado pelas intervenções efectuadas pelos Senhores
Deputados.
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Proposta para que as Taxas do
Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA” constantes no
Regulamento de Funcionamento do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ
DA MICHA” sejam incluídas no Tabela de Taxas e Licenças da Junta de Freguesia,
tendo a mesma sido Aprovada por Unanimidade.
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2.1.6 Leitura e Votação das Actas da Assembleia de Freguesia
Sr. Presidente da Assembleia informou que devido ao facto de não terem sido
distribuídas as Actas aos Srs. Deputados foi este ponto transferido para a próxima
Assembleia de Freguesia.
De seguida foi lida e colocada à votação a Minuta da Acta para que as deliberações
hoje Aprovadas entrem de imediato em vigor, tendo a mesma sido Aprovada por
Unanimidade.
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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