ATA N.º 151

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SANTA MARTA DE PORTUZELO

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, pelas vinte
e uma horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Santa Marta de
Portuzelo, nesta freguesia de Santa Marta de Portuzelo e no edifício da Junta de
Freguesia, com a presença de todos os elementos, exceto Luís Gonzaga, o qual não se
fez substituir por ninguém, conforme convocatória elaborada pela sua Presidente, em
sessão ordinária, estando ainda presente o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do
Executivo. Tendo a presente a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: Período antes da ordem do dia;
Ponto dois: Informação do Presidente da Junta;
Ponto três: Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento, Plano
Plurianual de Investimentos;
Ponto quatro: Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2016;
Ponto cinco: Votação/Autorização para a Junta de Freguesia estabelecer
protocolos com diversas entidades;
Ponto seis: Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas, para
o ano de 2016;
Ponto sete: Discussão e votação do Regulamento de controlo e utilização de
Viaturas;
Ponto oito: Discussão e votação do Regulamento geral de funcionamento da
Ludoteca/Espaço de leitura;
Ponto nove: Discussão e votação do Regulamento do Espaço de Internet;
Ponto dez: Outros assuntos de interesse da freguesia;
Ponto onze: Intervenção do público;
Ponto doze: Votação da ata em minuta.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia para se proceder à votação da ata
número cento e cinquenta. Foi então colocada a votação, sendo que a mesma foi
aprovada com sete votos a favor e uma abstenção da bancada do Partido Socialista,
em virtude da ausência do membro Joaquim Antunes na Assembleia anterior.
Seguidamente, procedeu-se à leitura da correspondência recebida desde a
última Assembleia. Assim, foi lida uma carta dirigida à Presidente da Assembleia,
enviada por João Correia Gomes e que se encontra em anexo a esta ata. Procedeu-se,
também, à leitura da carta de resposta ao pedido de esclarecimento, enviada pela
Presidente da Assembleia e endereçada a João Correia Gomes. A mesma encontra-se
em anexo a esta ata. Por fim, procedeu-se à leitura de uma outra carta dirigida à
Presidente da Assembleia e enviada por João Correia Gomes. Segue em anexo a esta
ata.
A Presidente da Assembleia tomou a palavra para informar os presentes que se
encontra ausente desta Assembleia o membro da bancada do Partido Socialista Luís
1

Gonzaga, por motivos de saúde, sendo que não procedeu à devida substituição por
falta de tempo.
1 Período antes da ordem do dia
Tomou a palavra Joaquim Antunes para agradecer as palavras de Boas Festas
do Presidente do Executivo assim como as palavras de conforto e de melhoras rápidas
que o mesmo enviou aquando a sua hospitalização. Desejou a todos os presentes
assim como a todos os santamartenses um Feliz Natal, salientando que o ano dois mil
e dezasseis possa trazer algumas das realizações pedidas e que seja um ano de paz e
de muita saúde.
Tomou a palavra Pedro Vaz para saudar o regresso de Joaquim Antunes às
Assembleias de Freguesia. Em seguida, manifestou a sua intenção de efetuar um
balanço acerca da atividade do Executivo. Salientou que é difícil agradar a todos e
apontou que alguns dos que estão presentes nesta Assembleia só sabem dizer mal,
sendo que nunca se lhes viu algum contributo positivo para que efetivamente
houvesse uma melhoria. Acrescentou que não basta dizer mal, é preciso valorizar
quando se faz bem, considerando, ainda, a dificuldade em reconhecê-lo. Exemplificou
com a melhoria de um caminho efetuada pela Junta. Esse caminho esteve vergonhoso
durante muitos anos e não se constatou nenhuma crítica. Após a sua melhoria, as
críticas são diárias, como se, de facto, percebessem do assunto. No entanto, referiu
que muitos têm dado palavras de incentivo e de agradecimento, mesmo não tendo
votado neste Executivo. São palavras de reconhecimento e de elogio que são sempre
bem-vindas. Considerou que não é propriamente um agradecimento que o Executivo
precisa, pois foi eleito para olhar pelos destinos da freguesia. Salientou que, no
entanto, um elemento presente nesta Assembleia, de “língua afiada”, não reconhece o
bem que se faz pela freguesia, nem consegue fazê-lo. Informou que o lugar do
Presidente não é de Paulo Maciel mas sim de um cidadão a quem lhe foi conferido
aquela posição, escolhido pelos eleitores. Salientou, ainda, que quem ocupa aquele
lugar tem que ter uma grande capacidade e coragem para se candidatar. Acrescentou
que essa pessoa dedica muito do seu tempo à freguesia, prejudicando a família. Em
suma, o Executivo dedica-se à freguesia de “alma e coração” e, por isso, manifestou o
seu agradecimento ao Executivo e às suas famílias por tudo aquilo que tem feito e
dedicado à freguesia. Informou, ainda, que o Presidente da Câmara e os seus
vereadores podem testemunhar relativamente à atividade que a Junta tem realizada.
Salientou, também, que Santa Marta é a única freguesia do concelho que tem as
contas em dia e que no dia trinta e um de dezembro, nada deverá aos seus
fornecedores. Por fim, questionou o Executivo sobre as obras marcantes para o ano de
dois mil e dezasseis, relembrando o Souto de Santa Marta, o saneamento e a
continuação da rede de gás. Apelou para participar, de forma simbólica, no Concerto
Solidário de Natal, no próximo dia vinte e seis de dezembro, salientando que irá fazer o
seu contributo.
Interveio António Antunes para agradecer ao Executivo o envio das Boas Festas,
do qual retribuiu. Salientou que mais um ano de mandato está a findar e aconselhou
a leitura do documento “Informação do Presidente da Junta” para se inteirarem acerca
das atividades efetuadas pelo Executivo. Assim, se pode ter a noção do tempo
despendido para a realização de todas estas obras e atividades, pois há todo um
trabalho invisível muito importante no funcionamento de uma Junta de Freguesia.
Realçou, ainda, o melhoramento na questão das limpezas das ruas, sendo um sinal de
ter um plano mais eficaz e concreto no desempenho assinalável desta tarefa. Quanto
aos projetos para o próximo ano, apelou para que sejam ainda melhores ou tão bons
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como o corrente ano. Relativamente aos cortes constantes até agora verificados,
espera que com as mudanças a nível nacional, os valores sejam repostos para as
freguesias, salientando que foi um dos problemas que o Executivo enfrentou, ou seja,
os cortes nas verbas destinadas à Junta de Freguesia. Considerou, ainda, a
dificuldade da realização de obras sem verbas. Por fim, realçou as fontes de receitas
alternativas que o Executivo foi angariando durante o corrente ano, para
contrabalançar os cortes efetuados.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos.
Relativamente à intervenção de Joaquim Antunes, agradeceu as palavras
proferidas e desejou a todos os presentes os votos de Boas Festas. Desejou-lhe as
boas-vindas e o regresso do seu contributo para o trabalho da Assembleia.
Quanto à intervenção de Pedro Vaz, agradeceu as palavras dirigidas. Salientou
que é intenção do Executivo contribuir para a freguesia, sendo a sua linha condutora.
Quanto às obras marcantes, referiu que todas elas o são, mesmo aquelas não visíveis.
Todas elas são realizadas com espírito de dedicação, pois são todas importantes. A
Junta não se faz apenas de obras físicas mas muitas vezes de ações. Realçou que as
obras são sempre condicionadas pelas verbas que o Executivo pode conseguir para a
freguesia. Há verbas que são certas mas outras não, e estas últimas condicionam a
ação. No tocante às obras de intervenção, o Executivo faz um trabalho rigoroso, pois
sabe qual é a posição em relação à contribuição para o investimento da freguesia e
sabe qual é o ranking, ou seja, quando se pode utilizar a verba. O Executivo tenta
sempre fazer a ponte com a entidade responsável para pedir e exigir aquilo que a
Junta merece. Referiu que o Souto de Santa Marta é claramente uma necessidade,
assim como a Rua de Portuzelo, a Rua de Fonte Grossa e a Rua do Senhor da Silva,
sendo que estes são os projetos do Executivo. Salientou, ainda, a diversidade das
atividades e a preocupação em ser muito pormenorizado e colocar à disposição da
Assembleia a informação sobre as atividades desenvolvidas pelo Executivo.
No que se refere à limpeza das ruas, e em resposta a António Antunes, referiu
que se efetuam variadas tarefas, como corte de relvas, trabalhos físicos ou trabalhos
de outras entidades, como por exemplo a limpeza dos contentores. Informou que,
relativamente a este assunto, o Executivo pretende sensibilizar as pessoas a cuidar do
espaço comum, quanto à utilização correta dos contentores e da reciclagem. Informou,
também, que foram colocados três contentores de recicláveis na freguesia. Em suma, o
Executivo tem o cuidado de manter as ruas minimamente asseadas.
2 Informação do Presidente da Junta
O Presidente do Executivo tomou a palavra para destacar alguma informação
presente no documento fornecido. Assim, relativamente à situação financeira, voltou a
frisar que a freguesia não tem dívidas, o que não significa que a Junta tenha os cofres
“cheios”. Informou que os cofres estão preparados para realizar as obras, dando mais
do que aquilo que é devido pela Câmara. O lema do Executivo é poupar para poder
realizar investimento, e é assim que se processa a gestão deste Órgão. Salientou que
os pagamentos estão a ser feitos de imediato, logo após o recebimento da fatura. Em
suma, tudo se encontra bem regularizado. No tocante aos trabalhos na freguesia,
verificados num espaço temporal de três meses, salientou: as reuniões com a CSIF, da
qual o Executivo é responsável; os contatos regulares efetuados com os vereadores da
Câmara e o Presidente da Câmara; a dinamização da Campanha de Produtos de
Higiene e Limpeza, onde se efetuou a recolha de produtos nos espaços comerciais da
freguesia. Quanto ao desporto, destacou o funcionamento na Casa do Povo de uma
atividade para um conjunto de idosos, com uma taxa de sucesso de cerca de oitenta
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porcento. Referiu o apoio aos carenciados, com a colaboração da Junta no Projeto
Street Store; a distribuição de alguns cabazes; a associação ao Prendão, que promove
ofertas às crianças do Concelho, sendo que oito crianças da freguesia foram
“prendadas” com esta oferta; as reuniões efetuadas com a Oposição, para preparação
do Orçamento e da Assembleia; o workshop de Arranjos Florais e o do Chocolate,
iniciativas de grande sucesso; as obras efetuadas em diversas ruas, salientando a Rua
dos Pescadores, o alargamento da Rua do Razão que terminou, a colocação da rede de
gás, todas elas emblemáticas deste último trimestre; a colocação de água, saneamento
e piso novo na Travessa das Louras; as obras de correção no cantão oito do Cemitério;
o término do ossário, obra sustentada pela Junta e a limpeza de vários espaços da
freguesia. Por fim, salientou o empenho dos colaboradores para a execução destas
obras.
A Informação segue em anexo a esta ata.
3. Discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento, Plano
Plurianual de Investimentos
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para prestar alguns esclarecimentos.
Referiu que o Plano de Atividades reflete a projeção de todo o trabalho do próximo ano.
Como sempre, foram definidas várias áreas de ação. Na parte da rede viária, há a
requalificação do Souto de Santa Marta, a pavimentação da Rua de Portuzelo (parte),
da Rua Senhor da Silva e Rua de Fonte Grossa (condicionadas à colocação do
saneamento básico). Esta rua já tem gás e água mas falta-lhe o saneamento. Este
assunto já foi debatido com o engenheiro Lemos e tem estudado a solução. O
Executivo espera que essa solução se torne realidade para o próximo ano.
Acrescentou, também, que há uma reunião agendada com o engenheiro para tratar
deste assunto. Informou que o Executivo procura averiguar quais são as obras
importantes a serem feitas, e que todos os santamartenses merecem boas condições.
Daí, procura saber quais são as suas necessidades. Referiu que a Rua de Fonte
Grossa é uma via estruturante, de passagem da Rua de Santa Marta e da Rua da
Linha Vale do Lima e que merece toda a atenção. Mencionou, ainda, o saneamento de
Samonde, salientando que, no entanto, as verbas serão sempre escassas. Referiu as
obras pontuais que o Executivo gostaria de executar, como o alargamento da Rua do
Senhor dos Passos. Fez referência à sinalização horizontal, ao alargamento da Rua
Reitor Agostinho de Brito, às intervenções em alguns arruamentos, como a Rua da
Estrela e a Rua da Lomba. Quanto às infraestruturas e equipamentos, o Executivo
pensa em reordenar e organizar o Cemitério, com a possibilidade da criação de um
ossário geral. Salientou, ainda, a requalificação da Antiga Escola de Fonte Grossa, no
tocante à caixilharia exterior e à pintura de alguns espaços interiores, a renovação do
protocolo com o IEFP, a garantia da limpeza e manutenção dos Wc públicos e a
conservação dos lavadouros. Quanto à educação, é intenção continuar a manter a
colaboração estreita com o Centro Escolar e a Associação de Pais. Relativamente à
cultura, referiu a dinamização da Agenda Cultural mensal e a dinamização da antiga
Escola de Fonte Grossa como espaço de cultura, de promoção de artistas e artesãos,
museu do linho, ludoteca e de apoio às associações, sendo que é um projeto que será
concretizado no próximo ano. O objetivo é atribuir mais vida a este espaço
emblemático da freguesia. No tocante à ação social, salientou a participação ativa na
CSIF, a articulação com várias instituições, o acompanhamento nas campanhas de
recolha de bens para as pessoas mais carenciadas e a organização de atividades para
a população sénior. Informou que foi criada uma verba para o apoio social, pois
faltava nos Orçamentos. Quanto ao ambiente, mencionou a adequação da rede de
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contentores e ecopontos à realidade e dimensão da freguesia, a limpeza e
requalificação das margens dos ribeiros, o desenvolvimento de uma monografia da
freguesia, para que haja um registo escrito das tradições e de tudo aquilo que envolve
a freguesia, a fim de que outras pessoas possam conhecê-la. Por fim, acrescentou que
o Orçamento é sensivelmente idêntico ao do ano anterior, quanto às verbas, e
pressupõe receitas no valor total de quatrocentos e quatro mil, seiscentos e oitenta e
cinco euros, para o próximo ano.
Interveio Joaquim Antunes, que procedeu à leitura de uma declaração de voto
que se encontra em anexo a esta ata. Questionou o Presidente do Executivo se
pretende gastar sessenta mil euros para o Souto de Santa Marta e para a Praia da
Preguiça mil euros. Passou a citar o pressuposto de execução orçamental para dois
mil e dezasseis presente no Plano de Atividades, pressupondo que o Executivo se
poderá endividar e trazer consequências para os próximos Executivos.
Interveio Pedro Vaz para atribuir ao Executivo uma palavra de incentivo pelo
Plano de Atividades e Orçamento que desenvolveu. Relembrou que, na Assembleia de
Freguesia de vinte e três de dezembro de dois mil e catorze, a Oposição absteve-se na
votação do Plano de Atividades e Orçamento. Quanto à Praia da Preguiça, referiu que
o projeto existe mas é ambicioso e que a Oposição não sabe o porquê e nem perguntou
quando esteve presente na reunião preparatória com o Executivo. Em relação à
intervenção de Joaquim Antunes, considerou que a sua capacidade crítica e o seu
discurso não alteraram, apesar da sua ausência. Quanto à bancada do Partido
Socialista, considerou que não intervém, destacando contudo o membro Ana Rita.
Lamentou, no entanto, que a mesma não tenha trazido o projeto do museu e informou
que a antecessora daquela bancada, responsável na Câmara por esta área, afirmou na
Assembleia que a Câmara não aprova a criação de museus na maioria das freguesias.
Considerou que é viável fazer uma exposição temporária, mas um museu requer muito
mais. No entanto, espera ver um dia a apresentação deste projeto já anunciado, pois
Ana Rita tem capacidade para o elaborar. Frisou, ainda, que o Plano de Atividades
representa o plano de intenções do Executivo. Questionou a bancada do Partido
Socialista e o Executivo acerca do contributo que a Oposição trouxe para o mesmo.
Por fim, apelou à bancada do Partido Socialista para trazer, no futuro, um contributo
positivo ou diferente do habitual para a freguesia.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para manifestar o seu espanto pelo
facto de ser Joaquim Antunes a apresentar o Plano de Atividades e aconselhou-o a
falar em vez de ler. Frisou que a Oposição não faz nada, pois não são pessoas
construtivas. São, pelo contrário, destrutivas. Considerou que o objetivo da Oposição é
ser o Executivo, daqui a dois anos, mas terão de lutar com a equipa atual.
Acrescentou que esta equipa trabalha muito em prol da freguesia. Informou, ainda,
que Joaquim Antunes não esteve presente na reunião de preparação do Plano de
Atividades e Orçamento e, como tal, não aceita as observações infrutíferas da
Oposição. Salientou que Joaquim Antunes está a pedir o saneamento de algumas ruas
à Junta, quando não tem nenhuma responsabilidade no tocante a este assunto, pois é
da responsabilidade dos Serviços Municipalizados e da Câmara. Frisou, ainda, que a
Junta também quer esse saneamento e sabe em concreto qual é a taxa de
implementação de saneamento, sendo que é superior ao das outras freguesias.
Salientou, ainda, o interesse da Oposição em realizar obras na parte de trás da Casa
do Povo. Informou que a Rua da Banca não é a “Rua do Moreira”, como tinha referido
Luís Gonzaga, na sua intenção da alcatroar esta rua. Aproveitou para situar a Rua da
Banca quanto à sua localização. Frisou que este era o Orçamento da Oposição mas
que o Orçamento do Executivo é feito com objetivos e critérios. Quanto às quantias
referidas para o Souto de Santa Marta e a Praia da Preguiça, afirmou que tinha
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explicado a um dos elementos da bancada que os mil euros colocados para a Praia da
Preguiça foi com o propósito de deixar uma verba aberta, em virtude de estar previsto
uma intervenção a nível geral, do programa Pólis, na zona do Rio Lima. Sendo assim,
não faz sentido gastar neste momento para, mais tarde, destruir tudo. Quanto aos
sessenta e cinco mil euros do Souto, frisou que é da responsabilidade do Executivo
essa intervenção. O Executivo considerou que é um espaço emblemático e que se trata
de um objetivo seu. No que toca à marcação da Rua de Samonde, informou que é da
responsabilidade do Município. Acrescentou que tem um ofício de dezembro de dois
mil e treze, onde foi solicitada essa marcação, mas só agora foi dado o aval, em fim de
setembro. Afirmou, ainda, que essa pintura será feita. Questionou a Oposição acerca
das suas ideias prioritárias, porque as desconhece. Quanto ao alargamento da Rua
Reitor Agostinho de Brito, informou que o Executivo anda em negociações constantes
para o conseguir, e que irá insistir. Acrescentou que, quanto ao saneamento, terá que
efetuar o pedido a Vítor Lemos e informou que Santa Marta foi a única freguesia que
apresentou um plano de trabalho com os Serviços Municipalizados. Considerou que a
Oposição não sabe o palpitar da freguesia nem as necessidades da sua população.
Relativamente aos pressupostos citados por Joaquim Antunes, convidou os presentes
a ler o texto dos pressupostos orçamental para dois mil e dezasseis que foi retirado do
Orçamento da Câmara, sendo que é obrigatório ficar na legislação. No ano anterior já
tinha sido colocado este pressuposto mas a Oposição nunca falou dele. Por fim,
acrescentou que a ata da última Assembleia já está colocada no site da Junta de
Freguesia.
Interveio Pascoal Antunes para informar que, na reunião preparatória, falou de
alguns trabalhos a realizar para o próximo ano e que o Presidente do Executivo
mencionou a Rua do Lameiro para o atingir.
O Presidente do Executivo tomou a palavra para afirmar que Pascoal Antunes
estava a dizer mentiras, e que há duas pessoas que o pode provar.
De seguida, foram colocados os documentos a votação, tendo os mesmos sido
aprovados com cinco votos a favor da bancada do Partido Social Democrata e três
votos contra da bancada do Partido Socialista. Os mesmos seguem em anexo a esta
ata.
4. Discussão e votação do Mapa de Pessoal para o ano de 2016
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para salientar que este mapa reflete
a situação atual e mantém-se.
Foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por unanimidade, com oito
votos a favor. Segue em anexo a esta ata.
5. Votação/Autorização para a Junta de Freguesia estabelecer protocolos
com diversas entidades
O Presidente do Executivo tomou a palavra para relembrar que faz parte da
legislação e foram acrescentadas algumas instituições, a saber: o Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, a APCVC e a AIMinho. Todos estes protocolos mantêm-se com as
respetivas associações indicadas.
Foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por unanimidade, com oito
votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
6. Discussão e votação do Regulamento e Tabela Geral de Taxas, para o ano
de 2016
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Tomou a palavra o Presidente do Executivo para referir que nesta Tabela foram
efetuadas algumas correções, sendo que os preços mantêm-se. Destacou o registo de
canídeos, a taxa de inumação em jazigo e capela, a alteração da taxa de inumação fora
das horas regulamentares dos funcionários, que será fixa, e salientou que o Executivo
continuará a não aplicar uma taxa de fim de semana. Referiu, ainda, que a taxa de
inumação em sepultura deveria ser mais alta por causa dos serviços externos.
Mencionou a regularização das taxas de limpeza e o acréscimo da taxa dos ossários. O
restante mantém-se como no ano anterior.
Foi colocada a proposta a votação tendo a mesma sido aprovada com cinco votos
a favor da bancada do Partido Social Democrata e três abstenções da bancada do
partido Socialista. A mesma segue em anexo a esta ata.
7. Discussão e votação do Regulamento de controlo e utilização de Viaturas
O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que este documento
visa regulamentar a utilização das viaturas, destacando o rigor que o Executivo tem
com os gastos, para controlar a despesa corrente e, assim, aumentar a despesa de
investimento. Acrescentou, ainda, que o Executivo é muito solicitado quanto à
utilização das viaturas, pelas associações. Este Regulamento serve, então, para
registar e poder avaliar qual é o apoio fornecido às pessoas.
Foi colocada a proposta a votação tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade, com oito votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
8. Discussão e votação do Regulamento geral de funcionamento da
Ludoteca/Espaço de leitura
Tomou a palavra o Presidente do Executivo para salientar que este Regulamento
reflete a vontade do Executivo em criar um espaço de Ludoteca/de leitura, situado na
Escola de Fonte Grossa, com algumas normas a cumprir para a ocupação deste
espaço.
Foi colocada a proposta a votação tendo a mesma sido aprovada por
unanimidade, com oito votos a favor. A mesma segue em anexo a esta ata.
9. Discussão e votação do Regulamento do Espaço de Internet
O Presidente do Executivo tomou a palavra para informar que se trata de um
novo espaço que o Executivo quer implementar, na Junta de Freguesia ou na Escola
de Fonte Grossa. Foram comprados vários computadores portáteis para serem
colocados à disposição das pessoas. Este Regulamento define as regras de utilização
deste espaço.
Foi colocada a proposta a votação e esta foi aprovada por unanimidade, com
oito votos a favor. Segue em anexo a esta ata.
10. Outros assuntos de interesse da freguesia
Tomou a palavra Pedro Vaz para questionar o Executivo acerca dos resíduos
sólidos e dos ecopontos. Assim, referiu que tem conhecimento que o Executivo tem
tido reuniões com os Serviços Municipalizados, contudo não sabe o que a Junta pode
fazer para educar. Considera que, talvez, cada um terá que educar o seu vizinho, não
sendo uma tarefa fácil ou, então, a nós próprios, relativamente à separação do lixo e à
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utilização correta dos equipamentos que os Serviços Municipalizados põem ao dispor
da população. Destacou o contentor subterrâneo da Rua Dr. Sousa Gomes, afirmando
que é uma vergonha. Assinalou outros contentores e o uso indevido de cada um.
Voltou a frisar o parque infantil do loteamento da Bela Vista, em que a Junta
procedeu ao seu desmantelamento para que não se verificasse mais acidentes.
Salientou, ainda, que tem conhecimento que a vereadora responsável por esta área na
Câmara está informada sobre o seu estado, há bastante tempo e que não fez
absolutamente nada. Assumiu perante os presentes que, se até à próxima Assembleia
Municipal este assunto não estará resolvido, levá-lo-á pessoalmente a essa
Assembleia, questionando a vereadora responsável por este pelouro. Por fim, referiu a
obra efetuada na Travessa das Louras, em cubo, considerando que o arruamento ficou
aprazível, agradável, em que os moradores passaram a usufruir de saneamento e
água, que não existia. A freguesia saiu, assim, melhorada.
Tomou a palavra o Presidente do Executivo e, em resposta a Pedro Vaz, referiu
que a opção do cubo foi escolhida porque se deve repensar a utilização de certos
materiais nas ruas, nos espaços públicos. Considerou que o cubo é sempre melhor
quando as ruas são para pouca utilização. O Executivo fica satisfeito por essa rua ter
agora água e saneamento. Quanto à questão levantada sobre os resíduos sólidos,
salientou a grande preocupação do Executivo quanto a esta situação e que fotografou
todos estes casos. Considerou que somos “adolescentes” em relação ao tratamento dos
resíduos sólidos e dos ecopontos. Destacou que os Serviços Municipalizados fazem um
trabalho meritório, porque tudo para eles é importante. Deu a saber que fazem
inspeções periódicas e que já inspecionaram os contentores da Rua Dr. Sousa Gomes.
Informou, ainda, que mais de sessenta porcento do lixo que está naquele molok é
material reciclável. Este material não tem tratamento nenhum e vai diretamente para
aterro. Os Serviços Municipalizados pagam dezoito euros por cada tonelada,
significando que os sessenta porcento são pagos por todos na fatura da água. Assim,
está-se a perder a totalidade do valor. Acrescentou, então, que o objetivo do Executivo
para o próximo ano é fazer uma união de ligação com os cidadãos, em termos de
educação. Considerou, ainda, que é da responsabilidade de cada um fazer a separação
do lixo e, se um contentor está cheio, deve-se procurar outro e não deixar o lixo fora.
Acrescentou, ainda, que se trata de um dever e de uma atitude cívica. Informou que a
inspeção é uma equipa que anda a vistoriar os contentores e que, se encontrar lixo
incorreto e identificados os proprietários que o colocaram, estes são multados. Por fim,
apelou os presentes para o cuidado a ter quanto a este assunto e para se ser “olheiro”
do bem comum. Acrescentou que no Boletim Informativo da Junta de Freguesia estão
lá os diversos contatos. No tocante ao parque infantil citado, deu a conhecer os
diversos contatos efetuados, a saber: no dia vinte e cinco de maio, com o envio de
fotografias em que não obteve qualquer resposta; em dezasseis de junho, também sem
resposta; nas Festas de Santa Marta, pessoalmente e no dia vinte e quatro de
novembro.
11. Intervenção do público
Tomou a palavra Marcelino Ferreira para salientar que se recusa a aceitar o ónus
da afirmação que o Presidente lhe dirigiu na última Assembleia, quanto à situação de
poder “dar uma no cravo e outra na ferradura”. Acrescentou que, enquanto cidadão
responsável, apostado na construção e no exercício da cidadania, jamais o faria.
Considerou que a freguesia tem boas e más tradições, bons e maus costumes.
Lamentou que se continue a privilegiar os maus costumes e as más tradições.
Relativamente às palavras proferidas por Pedro Vaz, quando disse “quem nada faz,
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nada diz, nada constrói, se deve candidatar à Junta de Freguesia”, considerou que o
mesmo apresentou a sua pré-candidatura a este Órgão ou, então, que a atual Junta
apresentou os mesmos termos quando se candidatou. Acrescentou que todos merecem
um certo respeito. Salientou que, no dia vinte e três de outubro do corrente ano, na
sessão comemorativa da Junta de Freguesia, teve a oportunidade de conhecer
algumas iniciativas e felicitou o Executivo por algumas delas levadas a cabo. No
entanto, anotou, com desagrado, uma parte da intervenção, em relação ao respeito
daqueles que prestem voluntariado, de uma forma gratuita. Considerou que o
Executivo exerce o voluntariado, não de uma forma gratuita lamentando que o
Executivo faça eco que está prejudicado na sua vida privada, tendo condicionalismos.
Salientou, ainda, que não há necessidade de tornar pública esta observação. Alertou
para que se coloque uma pedra no caso da Sra. Maria. Em relação ao convívio das
Comemorações do PSD, ficou desagradado com a falta de respeito para com Luís
Gonzaga e a bancada do Partido Socialista, em geral. Considerou que foi denegrida a
imagem de Luís Gonzaga. Relembrou que, no Código de Posturas, o artigo 17, alínea c)
veda aos cidadãos o seu exercício de cidadania e civismo. Pediu algum esclarecimento
quanto ao critério usado para a escolha do cubo ou da calçada à portuguesa, e
também quanto ao Código de Taxas, salientando que a população é, no geral, mal
formada e desinformada. Questionou, ainda, se algum cidadão carenciado
economicamente tem o direito à isenção de taxas. Por fim, manifestou a sua satisfação
quanto a certas atitudes do Executivo, em relação à ação social, na prestação de apoio
solidário e questionou sobre os prédios devolutos da freguesia.
Interveio Pedro Vaz para relembrar que o período de intervenção do público nas
Assembleias de Freguesia como nas Assembleias Municipais destina-se única e
exclusivamente a colocar questões ao Presidente do Executivo ou ao Presidente da
Câmara. Acrescentou, então, que não pode ser enxovalhado quando não pode
responder.
Interveio João Gomes para apresentar duas questões. Procedeu, então, à leitura de
um documento sobre a iluminação pública inexistente, que se encontra em anexo a
esta ata. De seguida, procedeu à leitura de um outro documento sobre a Rua da
Estrela, que se encontra em anexo a esta ata. Por fim, agradeceu e retribuiu os votos
de Boas Festas endereçados pelo Executivo.
Interveio Manuel Oliveira para desejar um Bom Natal à Junta de Freguesia e à
Assembleia de Freguesia e apelou para que as próximas Assembleias fossem mais
calmas, de parte a parte. Colocou duas questões ao Presidente do Executivo, a saber:
quando estará prevista o resto da iluminação da Rua da Estrela e como se encontra a
questão do saneamento, nessa mesma rua. Mencionou, também, a falta dos passeios
na Rua Reitor Agostinho de Brito e, por fim, agradeceu e parabenizou pelo trabalho
efetuado na Rua dos Pescadores e no largo da Vinagreira.
Interveio António Camelo para agradecer o conserto efetuado na Travessa das
Louras, após dezasseis anos de espera. Por fim, solicitou a colocação de uma placa
sinalizadora com o nome de Santa Marta de Portuzelo nas principais vias de acesso à
freguesia (A27/A28).
O Presidente do Executivo tomou a palavra para esclarecer e responder às questões
levantadas.
Em resposta a Marcelino Ferreira, lamentou que se tenha dirigido a outras pessoas,
relembrando-o que se deve dirigir apenas ao Presidente do Executivo. Salientou que
existem provas daquilo que foi feito antes do Executivo ter chegado. Reconheceu que
Marcelino felicitou o Executivo várias vezes e tem-no como uma pessoa com alguma
sensatez. Relativamente ao voluntariado gratuito, frisou que o mesmo trabalha para
uma associação e recebe dinheiro. Referiu que Santa Marta tem muito voluntariado e
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que o senhor Marcelino é prestável quando há alguma ação de voluntariado,
organizada por qualquer instituição ou dinamizada pela Junta de Freguesia. Contudo,
não partilha a opinião de que se deva trabalhar gratuitamente e nunca questionou o
valor recebido, porque é um direito. Frisou, ainda, que não se pode aceitar ingratidões,
que põem em causa o trabalho das pessoas, de uma forma desonesta. No tocante ao
convívio de São Silvestre (Comemorações do PSD), considerou que incomoda muita
gente pois muitos apoiam a Junta de Freguesia. Acrescentou, ainda, que são pessoas
que acreditam no trabalho do Executivo e é sempre incomodativo ouvir as verdades.
Frisou que, nesse convívio, as ações são partidárias e de cidadania, pois também se
encontravam pessoas apoiantes do Partido Socialista, estando lá a apoiar claramente o
Executivo. Afirmou que o Executivo trabalha de uma forma tranquila, sempre para o
melhor da freguesia. Frisou, também, que nunca houve uma falta de respeito e que o
Executivo não quer recompensas nem votos de louvor. No que concerne ao Código de
Posturas, salientou que não encontra a alínea citada e, por isso, não pode responder.
Remeteu o assunto para uma outra ocasião. Quanto à questão sobre o cubo ou
betuminoso, referiu que o Executivo “joga” com os recursos disponíveis e que, na
realidade, pretendia utilizar mais o cubo. A opção de colocá-lo na Travessas das
Louras prende-se com o facto de já ter cubo por baixo. Considerou, ainda, que nas
ruas com menos movimento a calçada à portuguesa é sempre uma boa opção, até
porque é mais económica. No tocante ao Regulamento de Taxas, e quanto à carência
económica, há um artigo relacionado com as isenções que, quando solicitadas, poderá
ser reduzido o pagamento das taxas, até à isenção total, de acordo com os recursos
financeiros verificados. Frisou, ainda, que é uma lei e a lei é para ser aplicada. No
entanto, desconhece qualquer caso em que alguém tenha usufruído de uma isenção e
outro não. Por fim, e quanto aos prédios devolutos, informou que os casos
identificados são logo comunicados à Câmara para acionar o departamento de
proteção civil, entidade competente para estas situações.
Em resposta a João Gomes, e em relação à Rua do Extremo, informou que todos os
casos de iluminação são da responsabilidade da Câmara e que, neste momento, não
irá colocar nenhuma luminária. A tendência é retirar luminárias pois tem-se verificado
um grande investimento na luz económica (luz em leds). Frisou, ainda, a dificuldade
em contatar a EDP para haver troca de equipamentos. No tocante à Rua da Estrela,
sugeriu-lhe efetuar o levantamento de todos os proprietários, verificar o que cada um
dá e averiguar o valor da construção dos muros em pedra. Depois, fará e entregará o
respetivo Orçamento para ser trazido e discutido em sede da Assembleia. Acrescentou,
ainda, que a proposta do Executivo é fazer o calcetamento e nunca pensou no
alargamento, pois considera que a rua não é estruturante quanto às necessidades dos
santamartenses.
Em resposta a Manuel Oliveira, e quanto à iluminação da Rua da Estrela, salientou
a dificuldade e a existência de vários ofícios feitos sobre situações importantes quanto
à luminária, e a resposta vai sempre no sentido que não haverá nenhuma. Em relação
aos passeios da citada rua, considerou que a via foi mal executada pois não passam
dois carros, um pelo outro, o que obriga a calcar o passeio. Referiu que essa rua
merece o devido cuidado e o Executivo compromete-se a ver esta situação, ficando
registada a solicitação.
Em resposta a António Camelo, e quanto à sinalização da A27, informou que irá
solicitar às instituições competentes essa colocação. Salientou que, nos editais da
constituição das mesas, consta “Portuzelo”, e que estes provêm da Câmara. O
Executivo já solicitou à Câmara a correção dos editais com a indicação exata do nome
da freguesia, mas não obteve resposta. Por fim, apelou à participação dos presentes no
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Concerto Solidário, a realizar no dia vinte e seis de dezembro e desejou a todos uns
votos de Boas Festas.
12. Votação da ata em minuta
Procedeu-se à leitura da ata em minuta tendo sido aprovada por unanimidade,
com oito votos a favor.
Tomou a palavra a Presidente da Assembleia que passou a citar um parágrafo
seu, contemplado no Boletim Informativo de dezembro, recentemente distribuído.
Terminada a reunião a Presidente da Assembleia deu por terminados os
trabalhos e desejou a todos os presentes votos de Boas Festas.
Em anexo a esta ata serão arquivados os seguintes documentos:
 Carta dirigida à Presidente da Assembleia por João Correia Gomes
(06/10/2015);
 Resposta ao pedido de esclarecimento, pela Presidente da Assembleia;
 Carta dirigida à Presidente da Assembleia por João Correia Gomes
(27/11/2015);
 Informação do Presidente da Junta de Freguesia;
 Plano de Atividades e Orçamento, Plano Plurianual de Investimentos;
 Declaração de voto da bancada do Partido Socialista sobre o Plano de
Atividades e Orçamento para o ano de 2016;
 Mapa de Pessoal para o ano de 2016;
 Autorização para protocolar com diversas Associações;
 Regulamento e Tabela Geral de Taxas, para o ano de 2016;
 Regulamento de controlo e utilização de viaturas;
 Regulamento Geral de funcionamento da Ludoteca/Espaço de leitura;
 Regulamento do Espaço de Internet;
 Documento apresentado por João Correia Gomes sobre a iluminação pública;
 Documento apresentado por João Correia Gomes sobre a Rua da Estrela.

(Maria Alice Parente Ribeiro Antunes)

(Maria Elisabete Parente Oliveira Meixedo)

(Carlos Miguel Fernandes Lourenço)
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(Pedro Manuel de Oliveira Campos Monteiro Vaz)

(António Manuel Negrão Antunes)

(Joaquim Parente Antunes)

(Pascoal Salgado Parente Antunes)

(Ana Rita Dias Pereira)
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