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ACTA N.º 43 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 7 DE SETEMBRO DE 2005 

 
Aos sete dias do mês de Setembro do ano de dois mil e cinco efectuou-se no Salão 
Nobre do edifício da Junta de Freguesia de Santa Marinha a reunião da Sessão 
Ordinária de Junho da Assembleia de Freguesia.  
Esta sessão teve inicio às 21h 30m e foi presidida pelo Sr. José Manuel Valente 
Pereira Sousa e secretariada pelo Sr. Álvaro da Silva Costa Almeida, como 1.º 
Secretário. 
 
A Ordem de Trabalhos consta do Edital que foi afixado para o efeito e está anexa à 
Acta (Doc. 1). 
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 2). 
 
Suspensão / Ausência: 
Sr. Deputado José Manuel da Costa Pereira (PPD/PSD) – 1 dia ..………...... (Doc. 3) 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) – 1 dia …………............…...... (Doc. 4) 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………..... (Doc. 5) 
Sra. Deputada Maria Helena da Costa Peixoto (PS) – 1 dia........................... (Doc. 6) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (PS) – 1 dia……...….......……............ (Doc. 7) 
Sr. Deputado José António Teixeira (CDU) – 1 dia ……….......……................ (Doc. 8) 
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU) – 1 dia ………..... (Doc. 9) 
Sr. Deputado Maria Adélia Francês Rodrigues Aresta (CDU) – 1 dia .......... (Doc. 10) 
Sr. Deputado Artur Soares de Oliveira Teixeira (CDU) – 1 dia ……….......... (Doc. 11) 
Sr. Deputado Pedro Luís Guimarães Leal Araújo (CDU) – 1 dia ………....... (Doc. 12) 
 
Substituições: 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Eduardo Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado João Agostinho Soares (PS) 
Sr. Deputado Francisco Silvério Carvalho (PS) 
Sr. Deputado Ricardo Vitaliano Martins Dias Pereira (CDU) 
 
 
Foi verificada a identidade do Sr. Deputado Ricardo Vitaliano, por ser a primeira vez 
que participa nas sessões da Assembleia de Freguesia. 
 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
1.1. Intervenção do Público 
Não houve intervenções do público neste ponto.  
 
  
1.2. Expediente da Assembleia 
Foi lida a Relação da Correspondencia Recebida e Expedida, bem como as 
Representações efectuadas por esta Assembleia (Doc. 13). 
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Foi oferecida à Assembleia de Freguesia uma pedra comemorativa da cerimónia da 
Bênção da Primeira Pedra da Nova Igreja do Senhor da Vera Cruz do Candal, bem 
como um folheto sobre a contruçao da Igreja. 
 
 
1.3. Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22.º do Regimento 
Sr. Deputado Ricardo Vitaliano (CDU) leu um documento sobre o nome da 
Freguesia, que se anexa a esta Acta (Doc. 14 e 14 A). 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) leu um documento que se anexa a esta Acta 
(Dc. 15). 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) informou que ainda não teve acesso à 
certidão solicitada na última Assembleia de Freguesia e que não esteve presente na 
inauguração da remodelação das instalações da Junta de Freguesia porque o 
convite chegou dois dias após a realização da inauguração. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPS/PSD) disse que se sente honrado por ter 
conhecido novos amigos nesta Assembleia de Freguesia ao longo deste mandato e 
que ficou contente com o trabalho do Sr. Presidente da Assembleia, lamentando 
apenas que as Comissões não tivessem funcionado. 
E felicitou o trabalho desenvolvido pelo Executivo da Junta de Freguesia, em 
especial na pessoa do seu Presidente pela sua eficácia e dedicação a Santa 
Marinha. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre o estado de ruína de um edificio 
que fica situado junto à Travessa Veloso da Cruz, solicitando ao executivo o favor de 
intervir junto das entidades competentes para tomarem providências sobre o 
assunto. 
Solicitou a Certidão ou cópia da Acta do executivo sobre a aprovação da tabela de 
Taxas do Centro Cultural e Recreativo da Beira-Rio “ZÉ DA MICHA”. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) falou sobre o agravamento das 
questões de segurança dos moradores do Bairro João Félix devido à colocação de 
semáforos nesse local, para a passagem do Metro. 
 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPD/PSD) falou sobre as paragens do Metro e 
sobre a nova circulação rodoviária na Avenida da República. 
 
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) alertou o Executivo para o facto de, na Rua 
António Granjo, ter sido demolido um edifício, encontrando-se algumas pedras soltas 
e que devido ao início das aulas na Escola do Marco as crianças poderão ter a 
tendência de irem para esse local brincar, podendo surgir algum acidente. 
Finalizou dizendo que a SUMA não tem recolhido o lixo do Lugar de Gaia e Castelo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que hoje não será a última Assembleia de 
Freguesia devido à falta das Actas que serão discutidas na próxima reunião. 
Sobre a Certidão do Sr. Deputado Alberto Vasconcelos, será entregue, e ao pedido 
do Deputado Raimundo Filipe sobre a Tabela de Taxas informou que nos 
documentos entregues sobre esse ponto constava uma Certidão do Executivo sobre 
o assunto. 
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Sobre a Comissão do Regimento realizaram-se algumas reuniões, mas devido a 
algumas ausencias não foi possível concluir apesar de verificar que mesmo sem o 
novo Regimento as assembleias correram dentro da normalidade. 
No que diz respeito à Comissão de Heráldica foi do entendimento dos elementos da 
mesma que enquanto não se definir o nome a atribuir à Freguesia não fazia sentido 
avançar com a Comissão; além disso, na altura, ainda não existia possibilidade de 
consenso sobre o assunto. 
E sobre os Limites de Freguesia entende que a solução tem que passar pela 
Câmara Municipal que terá que juntar as Freguesias interessadas, e arbitrar as suas 
divergências sobre o assunto e depois sim as Assembleias de Freguesias se 
pronunciarão. 
Sobre as alterações de trânsito na Avenida da República devido às obras do Metro, 
a solução ainda é provisória, pois ainda estão a decorrer as obras. 
 
Sr. Presidente do Executivo disse que as alterações do trânsito na Avenida da 
República poderão ser modificadas se os técnicos da Câmara Municiapl de Gaia e 
da Metro verificarem que tal é necessário, pois está certo que haverá ajustes com o 
decorrer do tempo. 
 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 
Sr. Presidente da Assembleia propôs a troca do ponto 2.1 pelo ponto 2.2 para se 
efectuar a eleição de um novo Elemento do Executivo, tendo a Assembleia 
deliberado proceder à alteração dos pontos. 
 
2.2. Eleição de um novo Elemento do Executivo, por motivo de renúncia de 

mandato 
Sr. Presidente da Assembleia leu a carta enviada pelo Sr. Manuel dos Santos 
Ruivo renunciando ao mandato para que foi eleito (Doc. 16). 
E na sequência desta renúncia de mandato recebeu do Sr. Presidente do Executivo 
uma Proposta onde consta que o Sr. Manuel Ruivo será substituido pelo Sr. 
Fernando Correia e que para o lugar de Tesoureiro foi nomeada a Dra. Lígia Louro 
(Doc. 16 A). 
Após uma interrupção de cinco minutos procedeu-se à votação por escrutinio 
secreto da Proposta apresentada, sendo o escrutinio desta votação efectuado pelos 
Senhores Deputados Alberto Vasconcelos (PS) e Alexandre Valente da Silva 
(PPD/PSD), tendo a Propoposta Aprovada com nove votos a favor e nove 
abstenções.  
De seguida foi solicitado ao Sr. Fernando Correia para ocupar o seu lugar junto do 
executivo e pedido ao Sr. Inácio Ribeiro para ocupar o lugar de Deputado na 
Bancada do PPD/PSD nesta Assembleia de Freguesia. 
 
 
2.1 Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, 

conforme alinea o) do n.º 1 do art.º 17 do Anexo da Lei n.º 5-A/2000 
  
Sr. Presidente do Executivo apresentou a informação escrita (Doc. 17 / 17 A / 17 
B / 17 C / 17 D / 17 E e 17 F). 
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Sr. Deputado Santos Pereira (PS) congratulou-se com o alcatroamento da Rua das 
Matas.  
 
Sr. Deputado Ricardo Vitaliano (CDU) questionou o Sr. Presidente do Executivo 
sobre se as obras enunciadas foram da responsabilidade da Junta de Freguesia ou 
da Câmara Municipal de Gaia. 
 
Sr. Deputado António Coelho (PS) falou sobre o pagamento da filiação do Andebol 
Clube de Gaia na Associação de Futebol do Porto, na modalidade de Futsal e 
questionou o Sr. Presidente do Executivo se irá fazer o mesmo com a Secção de 
Futsal do Sporting Clube de Coimbrões, uma vez que como é do seu conhecimento 
este clube está atravessar uma crise financeira. 
Questionou se a Junta de Freguesia colocaria a carrinha à disposição para 
transportes das Instituições. 
Perguntou se já existe motorista para o miniautocarro. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que esta é a última informação 
escrita do Presidente da Junta de Freguesia e que o que consta neste documento 
são enunciados do que foi feito em relação a apoios dados, mas lamenta o facto de 
não constarem os valores desses apoios. 
Gostaria de saber a quem e quando foi solicitada a Auditoria às Contas da Junta de 
Freguesia.  
 
Sr. Deputado Mateus Lemos (PS) lembrou a colocação do corrimão colocado na 
Rua do Salgado e a limpeza da Rua de Entre Quintas. 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPD/PSD) inalteceu o trabalho que este 
Executivo tem feito em prol da Freguesia. 
 
Sr. Deputado Eduardo Pinto (PPD/PSD) felicitou o Sr. Presidente do Executivo 
pela gestão dos destinos da Freguesia de Santa Marinha. 
 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) disse que esta informação mostra as 
obras importantes que se efectuaram na Freguesia, alertando para a limpeza do 
Cemitério devido às obras no local, solicitando que seja dada uma informação aos 
utentes do Cemitério lembrando que o que se está a passar é transitório. 
No que diz respeito às comparticipações às Colectividade lembra que existe um 
protocolo entre a Câmara Municipal de Gaia e as mesmas colectividades para o 
pagamento das incrições dos seus Atletas das camadas jovens. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre o fim do contrato dos funcionários 
que estavam no Centro Cultural e perguntou como estava a ser assegurado o 
serviço pelos elementos do Executivo. 
Falou sobre o pedido de Auditoria às contas por parte do Executivo. 
 
Sr. Presidente da Assembleia leu o parágrafo referente ao pedido de Auditoria às 
Contas. 
Questionou sobre quem solicitou os Processos Crimes, pois nunca esta Assembleia 
teve conhecimento dos mesmos. 
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Sr. Presidente do Executivo informou o Deputado Santos Pereira sobre o 
alcatroamento da Rua das Matas. 
Ao Deputado Ricardo Vitaliano informou que a Câmara atribui verbas por 
administração directa para a Junta executar algumas obras e que foi da 
responsabilidade da Junta de Freguesia a execução das obras. 
Ao Deputado António Coelho disse que sobre o motorista do miniautocarro está a 
Junta de Freguesia a promover a formação do Sr. José Santos para o conduzir e 
que a carrinha sempre esteve ao dispor das Instituições. 
Agradeceu o alerta do Deputado Fernando Duarte sobre o Cemitério. 
Ao Deputado Raimundo Filipe disse que os funcionários que estão no Centro 
Cultural terminam o seu contrato em Outubro e para não se estar a assumir um 
compromisso em vésperas de eleições, não se renovaram os contratos. 
O pedido de Auditoria às Contas foi uma opção pessoal. 
Sobre os processos disciplinares informou que a funcionária Filomena Amorim 
terminou a suspensão, mas recorreu da sentença; em relação aos restantes 
processos, são movidos pela Junta de Freguesia. 
 
 
 
2.1. Leitura e Votação das Actas da Assembleia de Freguesia 
Sr. Presidente da Assembleia informou que este ponto será discutido na próxima 
Assembleia de Freguesia. 
 
 
De seguida foi lida a Minuta da Acta desta reunião, tendo a mesma sido Aprovada 
por unanimidade. 
 
Foi interrompida esta Sessão, ficando marcada para o próximo dia 14 de Setembro 
de 2005, pelas 21:30 horas a continuação da Sessão desta Assembleia de 
Freguesia. 
 
Esta Reunião foi encerrada eram 00 horas e 25 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 
 
 
_______________________________________________________________ 
(Álvaro da Silva Costa Almeida) 
 


