ACTA Nº 01/2013/2017 - ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
PÓVOA DE VARZIM DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013--------------------------------Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e treze, pelas vinte e
uma horas e quarenta minutos, reuniu na Delegação Norte da Junta de
Freguesia, a Assembleia de Freguesia da Póvoa de Varzim, em sessão
ordinária, presidida pelo seu Presidente, Manuel António da Silva Milhazes, e
secretariada por Fátima Maria Gonçalves Amorim que substitui Patrícia Rosa
Ferreira Figueiredo por doença e Maria Alice Pereira Ribeiro Monteiro.
Verificadas as presenças constatou-se estarem presentes dezanove membros
referidos na folha de presenças, que constará como anexo nº 1 a esta acta,
fazendo parte integrante da mesma. --------------------------------------------------------Estiveram presentes à sessão o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e todos
os elementos do executivo.---------------------------------------------------------------------Secretariou a sessão a Assistente Técnica, Marilde Marisa Moreira Marques
Moita da Silva, funcionária designada para lavrar as actas das reuniões da
Assembleia de Freguesia.----------------------------------------------------------------------1 – LEITURA DO EDITAL DA ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------A Ordem de Trabalhos da Convocatória foi a seguinte: -------------------------------1º - Período para tratamento de assuntos de expediente e de interesse para a
Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------2º- Discussão e votação para aprovação, nos termos da Lei 81/2013 de 6 de
Dezembro do Orçamento de 30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013.-------3º- Discussão e votação para aprovação do Plano de Actividades e Orçamento
para 2014, com a recomendação do nº 4 do Artº17º da Lei 5A/2002. -------------4º -Discussão e votação para aprovação do Mapa de Pessoal desta Freguesia
da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai. ------------------------------------------------------5º - Discussão e votação do Ingresso desta Junta de Freguesia como associada
da Anafre. ----------------------------------------------------------------------------6º - Discussão e votação para aprovação do Regulamento e Tabela Geral de
Taxas e Licenças a cobrar e não cobradas nesta Freguesia da Póvoa de Varzim,
Beiriz e Argivai. ------------------------------------------------------------------------7º - Apresentação do Inventário da Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai.-----------------------------------------------------------------------------------------------8º - Período para intervenção do Público, com tempo limitado, desde que
previamente inscrito, através dos Membros da Mesa. ---------------------------------O Presidente da Assembleia, Manuel António da Silva Milhazes, deu início à
sessão, dando as boas vindas aos presentes, desejando continuação de Boas
Festas e informou que Fátima Maria Gonçalves Amorim, substitui Patrícia Rosa
Ferreira Figueiredo por doença. Informou ainda que no final da Assembleia,
gostava que cada partido indicasse um elemento, para que em conjunto consigo,
procedam á aprovação do novo regimento para a assembleia. Informou também
que por não haver ainda novo regimento, esta assembleia será regida pelo
anterior que estava em vigor, conforme determina a lei. --------1º - Período para tratamento de assuntos de expediente e de interesse para
a Autarquia.--------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------Sónia Maria Santos de Araújo, do PSD, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes, felicitou os elementos do executivo pelo novo mandato, desejando
um experiência salutar e profícua. Disse que este mandato que se inicia será

novidade para todos, uma vez que existe a união de 3 freguesias com
singularidades, património e história próprias e diferentes e que deverão apoiar
o executivo para que a gestão dessas freguesias seja o mais tranquila possível,
que defende um orgão vivo, onde as divergências serão naturais e salutares.
Espera que impere sempre o bom senso e deseja bom trabalho a todos. A sua
declaração de voto, constará como anexo nº 2 e fará parte integrante desta acta.
---------------------------------------------------------------------------José Ricardo Santos Baptista da Silva, do PS, cumprimentou todos os presentes
e declarou que após ler as actas do executivo, dá os parabéns à forma cordial
como têm decorrido as reuniões do executivo, com consenso entre os partidos
representados e espera que desta boa experiência resulte o convite a outras
forças políticas, usando assim a capacidade de todos os eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Igor Alberto Brandão C. S. Oliveira, do PS, apresentou cumprimentos e disse
que lhe parece descabido a atribuição de um subsídio à sociedade columbófila,
no valor de 250,00 euros pra confraternização e jantar. Pede que esclareçam
qual o critério de atribuição de subsídios. -------------------------------------------------Maria Rosa Gomes Vilaça, do PS, apresentou cumprimentos e disse que na
leitura das actas verificou que se abriu uma nova conta para pagar reformas no
Banco Santander. Quer saber qual o critério que levou a Junta de Freguesia a
abrir conta neste Banco e também quer saber porque havia iluminação de Natal
em Beiriz e em Argivai não havia nada. --------------------------------------------Jonhnny Roberto de Sousa da Silva, do PS, apresentou cumprimentos e
pergunta porquê o subsídio à Simprofarm, novamente para confraternização, e
porque não é uma firma da Póvoa e nem foi realizado o convívio na Póvoa de
Varzim, mas sim em A Ver o Mar. Deixa a pergunta, porquê aplicar o subsídio
em farmacêuticos e não em fármacos? ----------------------------------------------------Mário Jorge Rodrigues Mateus, da CDU, apresentou cumprimentos a todos os
presentes e declarou satisfação e orgulho pelo lugar de deputado nesta
assembleia na condição de eleito pela CDU. Afirmou que usará o seu sentido
critico e estará sempre disponível para discutir os problemas da União das
Freguesias e estará atento a promessas eleitorais que não sejam cumpridas.
Desejou boa sorte os elementos que compõem o executivo e espera que estejam
abertos a propostas válidas para as freguesias que representam. A sua
declaração de voto, constará como anexo nº 3 e fará parte integrante desta acta
--------------------------------------------------------------------------------------------------Francisco José Maio Ribeiro, do PP, apresentou cumprimentos, deu os parabéns
ao Presidente da Assembleia, Manuel Milhazes, pelo novo mandato, deu os
parabéns ao Presidente do Executivo, que terá agora responsabilidades
acrescidas com a junção de freguesias, desejou a todos os eleitos um bom
mandato, espera que tudo corra bem e que todos colaborem. Afirmou ser muito
directo, mas sempre em defesa dos poveiros. Quis deixar um louvor à Câmara
Municipal pela manutenção do Coreto da Praça do Almada e pediu para não
esquecerem o edificio da antiga Escola Comercial, onde está agora a Esquadra
da Polícia, para que não seja chamada de “Esquadra do Lixo” como já foi em
anos atrás a “Escola do Lixo”. Pede aos Presidentes de Junta com acento na
Assembleia Municipal para não ficarem calados, porque estão lá em
representação do Povo e devem falar. Falou sobre a postura de trânsito na
Póvoa de Varzim, que deve ser alterada, porque está horrível em muitos locais,
por exemplo por trás da estação do metro e na Av. Mouzinho de Albuquerque,

onde a falta de civismo e respeito leva a situações extremas, estacionam em
qualquer lado e as passadeiras, na sua maioria não estão visíveis. Solicita ainda
ao Presidente do Executivo, que em próxima reunião, determine uma ordem de
trabalhos que permita a discussão e aprovação de novo nome para a União de
Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------Hamilton Manuel Lopes Ribeiro, do PSD, dirigiu cumprimentos a todos os
presentes e chamou a atenção para algumas tampas de saneamento que podem
causar danos e uma hera que deveria ser cortada por estar a invadir a via em
Argivai. Pergunta também se uma vez que a Junta de Freguesia vai deixar de
pagar a luz do estádio ao Clube Desportivo de Argivai, se pretende atribuir algum
subsídio para que tenham meios de pagar a referida luz.-----------Daniel Gonçalves Bernardo, apresentou cumprimentos de Boas Vindas a todos
os presentes e desejou que este mandato seja proveitoso para a União de
Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai e que todos colaborem para tal.
Em resposta ás diversas solicitações anteriores, informou que o Executivo é
quem decide a quem atribuir subsídios e que a Sociedade Columbófila, utiliza o
subsidio atribuído onde bem entender. Quanto à conta aberta no Banco
Santander, informa que não é para pagar reformas de ex funcionários, mas para
pagar reformas no polo de Argivai, o que já é habitual. Quanto ao Banco
escolhido, a Junta de Freguesia já tem conta em diversos bancos e é livre de
escolher o banco que quiser. Quanto á iluminação em Beiriz, foi colocada por
associações ou comissões de festas e em Argivai ninguém solicitou nada à Junta
de Freguesia. Quanto ao subsídio atribuído à Simprofarm, mais uma vez o
Presidente relembra que o executivo é quem decide a quem atribui ou não os
subsídios, que sempre que realizam o seu congresso na nossa cidade o têm
solicitado e que movimentam um elevado números de visitantes e que o mesmo
subsídio foi aprovado por unanimidade. Lembrou ainda que não foi realizado em
A Ver o Mar, mas sim em Beiriz. Alerta também que as eleições deram um
resultado inequívoco de quem devia governar, mas sem maioria e que até ao
momento, não se arrepende do acordo efectuado para o executivo. Quanto a
falar, nas Assembleias Municipais, diz que só fala quando necessário, porque e
está lá para defender os poveiros e não para dar show. Não gosta de
exibicionismo gratuito e muitos assuntos são resolvidos directamente com os
responsáveis, não sendo necessário levá-los à Assembleia Municipal. Quanto
aos problemas que mencionaram de Argivai, estão sinalizados e em fase de
resolução. Quanto ao assunto da luz do Clube Desportivo de Argivai, estes não
poderão ter tratamento diferente de Beiriz ou outros, pelo que lhes será atribuído
um subsídio anual, de 3000,00 euros anuais, pagos em parcelas trimestrais,
mediante apresentação do Relatório de Actividades, e o subsídio terá de ser
gerido conforme as necessidades. Quanto aos critérios de atribuição de
subsídios, serão objectivo de análise caso a caso e mediante apresentação de
Relatório de Actividades. --------------------------------2 – Discussão e votação para aprovação, nos termos da Lei 81/2013 de 6
de Dezembro do Orçamento de 30 de Setembro a 31 de Dezembro de 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------Nuno Miguel Bastardo Roldão, do PS, apresentou cumprimentos e alertou para
discrepância entre saldos e somas de subcontas de uma alteração ao
orçamento. Será verificada a situação. ------------------------------------------------------

Colocado o orçamento a votação pelo presidente da Assembleia de Freguesia,
Manuel Milhazes, foi aprovado por maioria, com 8 votos contra do PS e CDU e
11 votos a favor, do PSD e PP. ---------------------------------------------------------------3º- Discussão e votação para aprovação do Plano de Actividades e
Orçamento para 2014, com a recomendação do nº 4 do Artº17º da Lei
5A/2002. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------José Ricardo Santos Baptista da Silva, do PS, diz que foi com consternação e
enorme surpresa que leu e releu os documentos que achou débeis no apoio aos
carenciados da freguesia, numa época de crise como a que atravessamos. A
criação do Gabinete GUS, com apenas uma psicóloga, pareceu-lhe muito pouco
para as necessidades actuais. Considera os valores considerados para a área
social muito aquém dos que seriam precisos. Acha que ás palavras que explicam
o orçamento não correspondem actos ou números compatíveis. No seu entender
haveria muito mais em que poupar e muito mais em que investir, pelo que se
sentem obrigados a votar contra por lealdade a quem os elegeu. --Mário Jorge Rodrigues Mateus, do CDU, diz que entende as Grandes Opções
do Plano e Orçamento, como o principal documento de Gestão política, com
análise dos principais problemas e onde se definam prioridades e meios
humanos e financeiros pra a sua resolução. Vai por isso dar opinião e solicitar
esclarecimentos. Considera válida a preocupação de criação do Gabinete de
Urgência Social, mas não tem dados sobre os recursos financeiros a aplicar
neste Gabinete. Estranha que o Plano Plurianual de Investimento só abranja o
ano de 2014 e acha intrigante que a quase totalidade das verbas seja para
repavimentação e manutenção de ruas e aquisição de equipamento informático,
sem concretizar o que está previsto realmente, pelo que gostariam de
esclarecimentos sobre várias obras previstas para Beiriz e Argivai e também
sobre tanto investimento no equipamento informático, querendo saber se é
algum projecto co-financiado. Mesmo identificando-se em algumas das
preocupações e iniciativas, a CDU defende linhas programáticas muito
diferentes e com outros objectivos. A sua declaração de voto, constará como
anexo nº 4 e fará parte integrante desta acta --------------------------------------------Sónia Maria Santos de Araújo, do PSD, no uso da palavra afirmou que 2014 se
perspectiva como o início da recuperação económica do nosso País e analisando
o documento que estão a discutir, é um Plano de Actividades e Orçamento onde
colocam muitas expectativas. É evidente a preocupação social e a intervenção
no terreno junto dos desempregados e da população mais desfavorecida,
tentando prevenir e reduzir os fenómenos de pobreza e exclusão social. Também
é evidente que a Junta de Freguesia de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai,
continuará a ajudar quem precisa como as instituições, os idosos e reformados,
as crianças e a população em geral, pelo que face à realidade, este orçamento
dá resposta coerente colocando as freguesias num patamar superior de
desenvolvimento, pelo que votarão a favor e manifestam o apreço e
solidariedade com o executivo pelo plano e orçamento elaborado na actual
conjuntura. Aproveita para desejar a todos um excelente 2014 e desafia os
companheiros a meter mãos à obra e fazer de 2014 um ano diferente. A sua
declaração de voto consta como anexo 5 a esta acta, fazendo parte integrante
da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------

Colocado o Plano de Actividades e Orçamento para 2014 a votação Pelo
presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel Milhazes, foi aprovado por
maioria, com 8 votos contra do PS e CDU e 11 votos a favor, do PSD e PP.
4º -Discussão e votação para aprovação do Mapa de Pessoal desta
Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai. ------------------------------------Colocado o Mapa de Pessoal para 2014 a votação pelo Presidente da
Assembleia de Freguesia, foi aprovado por unanimidade. ---------------------------5º - Discussão e votação do Ingresso desta Junta de Freguesia como
associada da Anafre. --------------------------------------------------------------------------Daniel Bernardo, Presidente da Junta de Freguesia, no uso da palavra explicou
que a extinta freguesia de Póvoa de Varzim fazia parte da Anafre há mais de 20
anos e que sempre que necessário a Anafre prestou os esclarecimentos
precisos, pelo que considera importante que esta Junta de Freguesia de Póvoa
de Varzim, Beiriz e Argivai, continue a ser associada. O executivo já aprovou por
unanimidade, mas será necessário ser aprovado pela Assembleia de Freguesia.
------------------------------------------------------------------------------------------Colocado a votação pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, Manuel
Milhazes, foi aprovado por unanimidade o ingresso como associada da Anafre,
da Junta de Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai. ------------------------6º - Discussão e votação para aprovação do Regulamento e Tabela Geral
de Taxas e Licenças a cobrar e não cobradas nesta Freguesia da Póvoa de
Varzim, Beiriz e Argivai. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia, deu a palavra aos deputados por ordem de
inscrição. -------------------------------------------------------------------------------------------Mário Jorge Rodrigues Mateus, do CDU, disse que prometeram ás populações
de Beiriz e Argivai que nunca seriam prejudicadas com a União de Freguesias e
que esta tabela de taxas traz um agravamento e embora sejam pequenas
alterações, começa-se pelas pequenas coisas e depois passa-se ás grandes.
Disse também que havia uma senhora feirante que caiu na feira e o seguro não
lhe resolve a situação nem paga as custas dos tratamentos, alegando que a
senhora conhecia o local, por lá vender há anos, pelo que não deveria ter
tropeçado nas argolas. Pergunta então á Junta se vai aceitar este veredito ou se
vai tentar resolver de outra maneira.-----------------------------------------------------Daniel Bernardo explicou que só se criaram taxas intermediárias, porque os
valores terão que ser os mesmos para todos e algumas destas taxas não sofriam
alterações há anos e não se coadunam com a actual conjuntura e sobre o
assunto da senhora da feira, irmã do deputado que falou, já houve um elemento
da Junta que falou com ela e que se prontificou a arcar com as despesas
documentadas relativas a este assunto. -------------------------------------Mário Jorge Rodrigues Mateus, do CDU, esclareceu que falou, não por ser sua
irmã, mas para prevenir situações futuras que possam acontecer com qualquer
dos utentes da feira ou feirantes. ------------------------------------------------------------Colocado o Regulamento de Taxas e Licenças a votação pelo Presidente da
Assembleia de Freguesia, Manuel Milhazes, foi aprovado por maioria, com 8
abstenções do PS e CDU e 11 votos a favor do PSD e PP. --------------------------O Presidente, Manuel António da Silva Milhazes, solicitou aprovação em minuta
desta acta, dos pontos 2 a 6, para que possam fazer efeito imediato, colocou a
votação e foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------7º - Apresentação do Inventário da Freguesia da Póvoa de Varzim, Beiriz e
Argivai. ----------------------------------------------------------------------------------------------

José Ricardo Santos Baptista da Silva, do PS, disse que o Inventário poderia
estar mais discriminado e conter valores, mas o Presidente Daniel Bernardo,
explicou que a maioria dos itens, já só tem valores residuais, por estarem já
totalmente amortizados e para não se criarem confusões, optou-se por ser desta
forma.----------------------------------------------------------------------------------------6º – Intervenção do Público -----------------------------------------------------------------Não havendo inscrições, o Presidente passou ao ponto seguinte, dando este
como encerrado. ----------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos,
agradeceu a forma correcta como decorreu a Assembleia, desejou um feliz 2014
a todos, dando por encerrada a reunião quando eram vinte e duas horas e
quarenta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------------De tudo para constar, se lavrou a presente acta.------------------------------------------

