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ACTA N.º 44 

 
SESSÃO ORDINÁRIA DE 7 DE SETEMBRO DE 2005 

 
2.ª Reunião – 14 de Setembro de 2005 

 
Aos catorze 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 segunda sessão 
da reunião da Sessão Ordinária de Setembro 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 que está 
anexo à Acta (Doc. 1). 
 
Lista de presenças em anexo (Doc. 2). 
 
Suspensão / Ausência: 
Sr. Deputado José Manuel Costa Pereira (PPD/PSD) – 1 dia .......………...... (Doc. 3) 
Sr. Deputado Fernando Duarte (PPD/PSD) – 1 dia .......…................……...... (Doc. 4) 
Sr. Deputado Abílio Leite (PPD/PSD) – 1 dia .......…..........................……...... (Doc. 5) 
Sra. Deputada Ana Paula Gomes (PPD/PSD) – 1 dia …………............…...... (Doc. 6) 
Sr. Deputado Fernando Aníbal da Costa Peixoto (PS) – 1 dia ……………..... (Doc. 7) 
Sra. Deputada Maria Helena da Costa Peixoto (PS) – 1 dia........................... (Doc. 8) 
Sr. Deputado Luís dos Santos Plácido (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 José Costa e Silva (PPD/PSD) 
Sr. Deputado Eduardo Santos Pereira (PS) 
Sr. Deputado João Agostinho Soares (PS) 
Sr. Deputado Carlos Jorge da Costa Azevedo Silva (CDU) 
 
 
 
1. Período de Antes da Ordem do Dia 
1.1. Intervenção do Público 
.Não houve intervenções do público.  
 
  
1.2. Expediente da Assembleia 
Foi lida a Relação da Correspondencia Recebida e Expedida (Doc. 13). 
O Sr. Álvaro Costa Almeida, Secretário da Assembleia de Freguesia esteve em 
representação desta Assembleia nas Festas do Senhor dos Aflitos, em Coimbrões.  
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1.3. Outros assuntos, conforme o n.º 2 do Art.º 22.º do Regimento 
Sr. Presidente da Assembleia informou que por motivo de ausência do Sr. 
Presidente do Executivo, o mesmo será representado pelo Sr. José Ferreira da 
Costa. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) falou sobre uma notícia publicada num Jornal 
do Concelho onde o antigo Tesoureiro do Executivo faz algumas denúncias sobre a 
gestão da Junta de Freguesia e entregou cópia da referida noticia à Mesa da 
Assembleia (Doc. 12). 
Solicitou também à Mesa da Assembleia cópia da carta de renúncia ao mandato do 
Sr. Tesoureiro, bem como cópia do pedido ao IGAT para a Auditoria às Contas da 
Junta de Freguesia. 
 
Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Presidente do Executivo em exercício 
cópia da carta enviada ao IGAT solicitando a auditoria às Contas da Junta de 
Freguesia. 
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício informou que de momento apenas tem 
acesso à resposta do IGAT sobre o pedido. 
 
Sr. Presidente da Assembleia entregou ao Deputado Alberto Vasconcelos (PS) 
uma cassete contendo a intervenção do Sr. José Manuel Marques numa Sessão 
anterior da Assembleia, conforme requerido por aquele Deputado. 
 
Sr. Deputado Carlos Silva (CDU) referiu-se ao facto de as senhas de refeição para 
crianças do ensino básico terem baixado para um euro e trinta cinco cêntimos, o que 
sempre foi uma reivindicação da CDU desde o ano lectivo anterior. 
Lamentou os valores elevados dos impostos municipais e da taxa de derrama. 
Falou sobre a oferta de computadores em desuso da Junta de Freguesia e quais os 
critérios havidos para essas ofertas; se já foi feito o levantamento sobre o piso da 
Ramada Alta, e que o sinal a indicar dois sentidos que foi colocado no início das 
obras, após a sua conclusão ainda não foi retirado. 
Teve conhecimento que na Rua Grémio da Prosperidade n.º 6 houve um corte de 
electricidade e solicita ao Executivo para que os serviços sociais da Junta de 
Freguesia verifiquem este caso. 
Falou sobre o piso da Rua S. Lourenço, junto à Escola de Viterbo de Campos que se 
encontra em muito mau estado, colocando em perigo as crianças e as pessoas que 
por ali passam. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que sendo este o último dia de 
trabalhos desta Assembleia, queria dizer algumas palavras. 
Em primeiro lugar ao Público que teve a paciência para aturar as intervenções, mas 
cada um foi agindo, por princípio, de acordo com as suas capacidades. 
Aos membros das Bancadas dirige-se, não em nome do PS, mas sim em seu nome 
e daqueles Homens e Mulheres que se constituíram em lista do PS para este 
mandato; prestou homenagem a todos os Deputados da Oposição 
independentemente dos Partidos, afirmou que o honrou estar aqui com eles, e pediu 
desculpa por qualquer atitude sua menos correcta durante este mandato. 
Os elementos que estiveram na Bancada do PS tiveram uma atitude de homens 
livres, responsáveis e de boa educação. 
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Parante isso desejou a todos as maiores felicidades e que, dentro das suas 
convicções, continuem a defender a população de Santa Marinha. 
Referiu que o PS tem opções diferentes para dirigir a Freguesia e que em alguns 
momentos ousou defender pessoas que com certeza não terão sido dignas daqueles 
que neles votaram e que aqueles que sobraram e deram a cara tudo fizeram em prol 
de Santa Marinha. As acções ficam para quem as teve. 
Finalizou cumprimentando e agradecendo a todos, pois até mesmo nas críticas o 
ajudaram a ter a prestação que teve; aos fregueses pediu desculpa caso não 
tenham sido defendidos convenientemente pela Bancada do PS, mas se mais não 
fizeram foi porque não sabiam ou não podiam. 
Desejou felicidades e pediu para serem responsáveis pela Freguesia, 
independentemente quem vencer as eleições. 
 
 
Sr. Deputado Alexandre Valente (PPS/PSD) alertou o Executivo que se encontra 
uma caixa eléctrica vandalizada na recente Avenida de acesso à Ponte do Infante. 
Disse que nenhum dos Senhores Deputados se deve envergonhar por aquilo que foi 
feito ao longo deste mandato, pois cada um ao seu jeito tudo fez para que os 
trabalhos desenvolvidos ao longo destes quatro anos beneficiassem os habitantes e 
as Instituições da nossa Freguesia. 
Lamentou que um ex. Membro deste executivo venha agora caluniar o Sr. 
Presidente do Executivo, mas não acredita nessas calúnias. 
O PSD tudo fez em prol da Freguesia de Santa Marinha e espera que após as 
próximas eleições autárquicas possa continuar à frente destinos da Freguesia para 
prosseguir este trabalho, mas se não for essa a vontade da população que quem 
vier continue a trabalhar em prol da população e da Freguesia. 
Desejou felicidades a todos os Senhores Deputados. 
 
Sr. Deputado Arnaldo Moreira (PS) informou que desde que foram permitidos os 
dois sentidos de trânsito na Travessa Fernandes do Anjos se têm verificado 
acidentes quase todos os dias, solicitando ao Executivo uma intervenção rápida 
sobre este assunto, bem como na Rua Emidio Pinto. 
  
Sr. Deputado Inácio Ribeiro (PPD/PSD) leu um documento sobre os quatro anos 
de mandato desta Junta de Freguesia (Doc. 13). 
De seguida alertou para um caso na Rua do França, onde aparecem na viela sacos 
com lixos de uma obra, solicitando a proibição da colocação desses sacos. 
 
Sr. Deputado Santos Pereira (PS) falou sobre a V11, desde a Rotunda do 
Carvalhinho até à Rotunda da Móbil, passando junto ao Cemitério de Santa Marinha 
e ao Pavilhão do Coimbrões. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) agradeceu a cópia sobre a resposta da CCRN 
sobre o pedido de auditoria e questionou se após esta resposta foi solicitada 
auditoria a alguma entidade privada. 
 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPS/PSD) disse que na Rua do Pilar encontra-
se um imóvel em ruina e solicita ao Executivo a sua interveção. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) disse que na Acta da Assembleia de 
Freguesia de 5 de Setembro de 2005 não está anexa a carta de renúncia do 
mandato do Sr. Manuel Ruivo. 
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Sr. Presidente da Assembleia informou que a renúncia do mandato do Sr. Manuel 
Ruivo é da Assembleia de Freguesia, pois o mandato é único e referente à 
Assembleia de Freguesia. 
Falou sobre uma funcionária da Delegação da Junta de Freguesia que se entretém a 
alimentar gatos vadios e doentes nos terrenos da Delegação, originando diversas 
queixas dos moradores e solicita ao Executivo para interceder junto da funcionária 
para pôr termo a tal prática. 
Alertou sobre o piso da Praça Sousa Caldas lembrando que ainda não houve 
qualquer intervenção por parte da Câmara Municipal de Gaia em relação ao mau 
estado do piso e solicita ao Executivo para acompanhar este caso. 
 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) solicitou ao Executivo esclarecimento 
sobre a carta de renúncia do Sr. Manuel Ruivo (Doc. 14). 
 
Sr. Deputado Alfredo Guimarães (PPS/PSD) questionou se o Sr. Manuel Ruivo 
pediu suspensão de mandato. 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que verificou que na Acta da última 
Assembleia não consta dos documentos anexas à mesma, mas informa que tal se 
trata de um lapso e solicitou ao Executivo uma cópia da mesma.  
 
Sr. Presidente do Executivo em exercício pediu desculpa ao Senhores Deputados 
porque há pouco referiu que tinha sido pedida uma auditoria ao IGAT, mas de facto 
o pedido foi efectuado à CCRN como consta das cópias fornecidas. 
Ao Deputado Carlos Silva disse que os computadores serão fornecidos de acordo 
com a ordem de chegada dos pedidos, pois são mais as solicitações do que os 
computadores disponíveis. 
Em relação às outras questões, uma vez que as mesmas são de competência 
camarária, irá solicitar às entidades competentes a sua resolução para o mais breve 
possível. 
Ao Deputado Alberto Vasconcelos disse que o Sr. Manuel Ruivo enviou uma carta a 
renunciar ao cargo de Deputado da Assembleia de Freguesia para que foi eleito. 
Em relação ao facto da D. Natália estar a alimentar os gatos na Delegação da Junta 
de Freguesia vai solicitar para que a mesma deixe de o fazer. 
 
Sr. Eduardo Faria, Vogal do Executivo agradeceu a relação mantida entre o 
próprio e os membros da Assembleia de Freguesia ao longo deste mandanto. 
Informou que não foi escolhido para intregar as listas do PSD à Assembleia de 
Freguesia e deseja a todos os candidatos as maiores felicidades. 
 
 
 
2. Período da Ordem do Dia 
2.1. Leitura e votação das Actas da Assembleia de Freguesia 
Sr. Presidente da Assembleia iniciou a discussão deste ponto com a discussão das 
Actas, a saber: 
Acta N.º 27 de 4 de Março de 2004 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 27 de 4 de Março de 
2004, que após as alterações propostas pelo Deputado Alberto Vasconcelos (PS), 
foi Aprovada por Maioria com 17 votos a favor e uma abstenção do Sr. Deputado 
Inácio Ribeiro (PPD/PSD). 
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Acta N.º 28 de 28 de Abril de 2004 
Sr. Deputado Alberto Vasconcelos (PS) alertou para o facto da data da Lista de 
Presenças não conferir com a data da Assembleia. 
Propõe que a Mesa da Assembleia verifique os documentos em falta e que os 
rectifique e os inclua na Acta. 
 
Sr. Deputado Raimundo Filipe (PS) disse que só com os documentos correctos 
anexos à Acta a mesma deveria ser aprovada, pois podem ter-se extraviado os 
documentos. 
 
Sr. Deputados Carlos Silva (CDU) disse que apenas o que não está correcto nesta 
Acta é Lista de Presenças e solicita ao Sr. Presidente da Assembleia a sua 
substituição e assim proceder à sua aprovação.   
 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 28 de 28 de Abril de 
2004 foi Aprovada por Unanimidade, no caso de ser devidamente corrigida. 
 
 
Acta N.º 29 de 5 de Maio de 2004 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 29 de 5 de Maio de 
2004 que foi Aprovada por Unanimidade. 
 
 
Acta N.º 30 de 30 de Junho de 2004 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 30 de 30 de Junho de 
2004 que foi Aprovada por Unanimidade. 
 
 
Acta N.º 31 de 14 de Julho de 2004 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 31 de 14 de Julho de 
2004 que foi Aprovada por Unanimidade. 
 
 
Acta N.º 32 de 22 de Setembro de 2004 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 32 de 22 de Setembro 
de 2004 que foi Aprovada por Unanimidade. 
 
 
Acta N.º 33 de 13 de Outubro de 2004 
Sr. Presidente da Assembleia colocou à votação a Acta N.º 33 de 13 de Outubro 
de 2004 que foi Aprovada por Unanimidade. 
 
 
Sr. Presidente da Assembleia informou que devido à entrega das Actas não ter 
sido efectuada atempadamente aos Senhores Deputados, não será possível 
proceder à votação das restantes Actas, sendo esta Sessão interrompida, ficando 
marcada para o próximo dia 21 de Setembro de 2005, pelas 21:30 horas a 
continuação da Sessão desta Assembleia de Freguesia. 
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Esta Reunião foi encerrada eram 23 horas e 30 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) 
 
 
 
 
 
 


