
Acta número dois de 2009 
 
 
No dia trinta de Dezembro de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, 
reuniu na Sede da Junta de Freguesia, em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia 
com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------- 

1. Período antes da ordem do dia; ----------------------------------------------------------- 
2. Leitura, discussão e votação das actas das sessões anteriores; ----------------------- 
3. Apreciação das actividades da Junta de Freguesia; ------------------------------------ 
4. Apresentação, discussão e votação da primeira revisão às Opções do Plano e 

Orçamento do ano de 2009; --------------------------------------------------------------- 
5. Leitura, discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento para 2010; ------- 
6. Leitura, discussão e votação de uma Proposta da Junta de Freguesia de 

Delegação de Competências; ------------------------------------------------------------- 
7. Leitura, discussão e votação do Regulamento de Taxas e Licenças a aplicar na 

Freguesia de Afife; ------------------------------------------------------------------------- 
8. Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal, conforme o art. 5º da 

Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (Lei dos vínculos, carreiras e remunerações, 
vulgo LVCR); ao art. 35º no que se refere a prestação de serviços; e ao art. 50º e 
seguintes no que se refere ao recrutamento e selecção de pessoal. ------------------ 

 
No período de antes da ordem do dia, a Presidente da Assembleia recebeu da CDU um 
pedido de substituição da eleita Adília Maria Rodrigues da Silva pelo colocado 
imediatamente a seguir Armando Alberto Ramos Paz do Vale. De seguida colocou à 
apreciação da Assembleia, a possibilidade das sessões deste mandato poderem vir a ser 
transmitidas pela Rádio Popular Afifense, ao que a Assembleia se pronunciou a favor. 
Para mero conhecimento, entregou aos membros da Assembleia de freguesia o 
Regimento da Assembleia de Freguesia em vigor. --------------------------------------------- 
Carlos Amorim, usou da palavra neste ponto, referenciando que a CDU vai ser uma 
oposição construtiva e recordou as palavras do presidente da Junta “todos queremos o 
melhor para Afife”. Enalteceu o trabalho realizado pela autarquia na limpeza das 
margens do rio de Afife, entre a Fátria e a ponte do caminho-de-ferro, assim como na 
ponte do Loureiro. Salientou que existe no seu grupo, uma preocupação, relativamente à 
limpeza do rio de Afife, em toda a sua extensão, e referiu que seria benéfico divulgar e 
alertar as entidades competentes e serviços com jurisdição nesta área, no sentido de que 
uma limpeza a efectuar, venha a ter um acompanhamento adequado, com técnicos 
credenciados, para garantir que sejam respeitadas todas as qualidades naturais e 
ambientais deste curso de água. Alertou ainda para os moinhos de água da freguesia que 
se encontram ao abandono e em vias de degradação total, referiu que a Junta de 
Freguesia devia ter em conta este património, que marca a história da Freguesia. Focou 
ainda a necessidade de recuperação do gradeamento da ponte, que após o acidente que 
derrubou a estrutura metálica se encontra perigoso. Referiu ainda o poço existente nas 
antigas instalações da Culmar, uma vez que este se encontra encoberto pela vegetação e 
tem cerca de 20 metros de profundidade. Teceu algumas considerações sobre a 
atribuição dos cabazes de Natal e disse ser necessário proceder ao levantamento do 
número de famílias carenciadas na freguesia, para desta forma as melhor poder auxiliar.  
 Em resposta, às questões colocadas, o presidente da Junta, Arlindo Sobral, disse que a 
autarquia está atenta a todos os problemas apontados. Neste sentido referiu que a 
autarquia teve a consideração de convidar a CDU, para a preparação do Plano de 
Actividades, havendo colaboração na elaboração do mesmo. --------------------------------- 



Quanto às acções executadas no rio, foram feitas nas partes mais sensíveis junto às 
pontes, adiantou ainda que durante 2010, o rio de Afife vai ser alvo de uma limpeza, 
pelas entidades competentes, porque a Junta sozinha não pode suportar esta despesa. No 
que se refere à ponte, foi recuperada parte da sua estrutura, o banco em granito e o 
gradeamento metálico, o que foi um processo moroso, devido a questões relacionadas 
com a companhia de seguros, já que teve que ir para o contencioso. Disse que a ponte 
corre riscos, pois os suportes do gradeamento estão todos corroídos pela ferrugem, já 
existe projecto para a recuperação de toda a estrutura metálica, só não foi iniciado pela 
falta de aprovação do Plano e Orçamento. Os poços a céu aberto têm sido uma 
preocupação da autarquia, que já alertou a situação de todos estes casos que se 
verificam na freguesia. Quanto aos moinhos de água, é um caso que ainda não foi tido 
em conta, mas garante que será um caso a estudar num futuro próximo. O Presidente da 
Junta referiu ainda, que a autarquia, numa acção coordenada pelo Centro de Dia de 
Afife, procedeu à distribuição de Cabazes de Natal às famílias carenciadas da freguesia. 
No que se refere aos moinhos, considera que este é um caso importante, mas que ainda 
não tem de momento prioridade, já que há outros casos prioritários. Salientou ainda que 
já há um levantamento elaborado por outras entidades, sobre as famílias mais 
carenciadas de Afife e a autarquia diz ter já o diagnóstico elaborado. ----------------------- 
 Segundo ponto da ordem de trabalhos: “Leitura, discussão e votação das actas 
das sessões anteriores”. 
 Interveio o Sr. Evaristo Carvalho, que alertou para um lapso que diz respeito à acta da 
tomada de posse, foi mencionado o seu nome na votação para secretário, quando 
deveria ter sido Adília Silva. Assim foi feita a devida rectificação. Como não se 
verificaram mais inscrições neste ponto de ordem de trabalhos foram as actas colocadas 
à votação e aprovadas por unanimidade. --------------------------------------------------------- 

Terceiro ponto da ordem de trabalhos:”Apreciação das actividades da Junta de 
Freguesia” -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Presidente da Junta apresentou as actividades que a Junta de Freguesia 
executou desde a sua tomada de posse. As quais: ----------------------------------------------- 
 

• Limpeza de vários caminhos e largos; --------------------------------------------------- 
• Limpeza de vários regos foreiros; -------------------------------------------------------- 
• Colaboração nas cerimónias fúnebres do Secretário da Junta Jorge Dinis Lopes 

Martins; -------------------------------------------------------------------------------------- 
• Homenagem a Manuel Fernando Xavier Morais do Vale pelo 1º Aniversário do 

seu falecimento; ---------------------------------------------------------------------------- 
• Ligação do novo equipamento para tratamento de águas de Gateira no depósito 

dos Ferreiros e Pedralva; ------------------------------------------------------------------ 
• Preparação do cemitério para os fiéis; --------------------------------------------------- 
• Reparação dos canteiros do cemitério paroquial; -------------------------------------- 
• Plantação de novas espécies de plantas no cemitério paroquial; --------------------- 
• Plantação de pinheiros nos viadutos da Empostalha; --------------------------------- 
• Apoio à população na deslocação ao Teatro Sá de Miranda para ver a peça 

“Taras Mínimas”; --------------------------------------------------------------------------- 
• Limpeza do Monte de Santo António para o magusto; -------------------------------- 
• Arranjo do banco em pedra da Ponte do Rio Cabanas na Estrada Pedro Homem 

de Mello; ------------------------------------------------------------------------------------- 
• Recuperação do Gradeamento e Lavagem da Ponte do Rio de Cabanas na 

Estrada Pedro Homem de Mello; --------------------------------------------------------- 



• Participação do Presidente da Freguesia no magusto que se realizou em Carreço, 
no âmbito da Comissão Social Inter-Freguesias (CSIF) que integra; --------------- 

• Colaboração juntamente com o agrupamento de escolas de Vila Praia de Âncora, 
no apoio a criança; ------------------------------------------------------------------------- 

• Reunião com membros das Associações de Afife, no âmbito da CSIF, de modo a 
executarem um protocolo para candidatura das Freguesias de Afife, Carreço, 
Freixieiro de Soutelo e Areosa ao Programa Nacional do Ano Europeu do 
combate à pobreza e à exclusão Social; ------------------------------------------------ 

• Presença do executivo numa sessão de esclarecimento sobre a plataforma 
electrónica de compras da empresa Construlink S.A. “Código dos Contratos 
Públicos”; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Presença do Tesoureiro no Seminário “A Prestação de Contas nas Freguesias”; 
• Colocação de uma conduta de água para abastecimento doméstico na Estrada 

Nacional nº 13 no Lugar de S. Roque numa extensão de 300 metros; -------------- 
• Celebração da candidatura ao Programa Nacional do Ano Europeu do combate à 

pobreza e à exclusão Social; -------------------------------------------------------------- 
• Colocação de vária sinalização em alguns caminhos da Freguesia; ----------------- 
• Reunião do executivo da Junta com o Presidente do Município de Viana do 

Castelo com fim na apresentação do plano de actividades para 2010; -------------- 
• Jantar de Natal com elementos da Junta, Assembleia e seus funcionários; --------- 
• Oferta de nove cabazes de Natal a famílias carenciadas da freguesia; 
• Atribuição de subsídio à Rádio Popular Afifense para ajuda na realização da 

festa do seu aniversário; ------------------------------------------------------------------- 
• Limpeza do Rio a montante e jusante da Ponte na Estrada Pedro Homem de 

Mello e na Ponte do Loureiro; ------------------------------------------------------------ 
• Participação no jantar de Natal da ADA na Ancorensis Cooperativa de Ensino, 

CRL; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Reunião mensal da CSIF na Freguesia de Carreço; ----------------------------------- 
• Participação em reunião na Câmara Municipal de Viana do Castelo acerca dos 

baldios para eleição de representante da Comissão Municipal de Defesa Florestal 
(CMDF); ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Oferta de calendário às Instituições e Comércios da Freguesia; --------------------- 
• Eleição do Presidente da Junta de Afife na Comissão permanente da Assembleia 

Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------- 
• Eleição do Presidente da Junta de Afife como líder político do agrupamento dos 

Presidentes Independentes. ---------------------------------------------------------------- 
 
  
O Sr. Albino Pires, congratulou-se com o trabalho que a Junta realizou desde Setembro, 
salientando que a autarquia possui agora mais e melhores trabalhadores, realçou a 
limpeza que tem sido feita em vários pontos, deixando a Freguesia com uma boa 
imagem. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Sr. Evaristo Carvalho, elogiou o trabalho da Junta efectuado nos últimos tempos, 
principalmente na limpeza, realçando a intervenção no parque e floreiras do cemitério, 
comentou a incúria de muitas pessoas que estacionam nesse local veículos de maior 
peso e que destroem o piso desse local que havia sido obra do benemérito, António 
Sampaio. Salientou que devem ser avisados todos aqueles que estacionam nesses 
espaços carros pesados de mercadorias, já que não respeitam a sinalética que se 
encontra à entrada do parque. Recordou a situação em que se encontra o caminho que 



vai da ponte do Fial até à residência que fica um pouco a nascente, já que este se 
encontra coberto de vegetação e o trânsito já se faz, pelas propriedades privadas. -------- 
O presidente da Junta, respondeu e lembrou que no caso das limpezas, foi o trabalho 
mais executado pela Junta uma vez que não havia Plano aprovado para outras obras, 
lançou ainda um desafio a toda a população de Afife no sentido de limparem os terrenos 
confinantes com os terrenos públicos, salientou que a autarquia ter os seus trabalhadores 
a dedicarem-se só à limpeza  fica muito dispendioso para a autarquia. No que se refere 
ao cemitério, era uma obra prevista há muito, mas quanto ao estacionamento é um caso 
de consciência das pessoas. Relativamente ao Fial e ao rio, a Junta não pode fazer mais, 
e que a limpeza do rio vai ser uma realidade durante o próximo Ano. ----------------------- 
 Quarto ponto: “Apresentação, discussão e votação da primeira revisão às Opções 
do Plano e Orçamento do ano de 2009”. --------------------------------------------------------- 
 Duarte Jorge, tesoureiro da Junta de Freguesia, fez a apresentação da primeira revisão 
Orçamental às Opções do Plano e Orçamento do ano de 2009, que tem um reforço de 
alguma rubricas e criação de outras, apresentando as receitas correntes e de capital que 
são de 316.229.20 Euros, referentes a 2009.  
Não se registaram intervenções por parte dos elementos da assembleia pelo que foi 
colocado à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ----------------------------------- 
 Quinto ponto: “Leitura, discussão e votação das Opções do Plano e Orçamento 
para 2010”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta fez a apresentação das Opções do Plano e Orçamento para 2010, 
realçou a situação económica que o País atravessa, disse que vai ser uma gestão rigorosa 
nos investimentos. Salientou que existe uma colaboração com a autarquia de Viana do 
Castelo, vai ser construída a passagem pedonal na via-férrea em S. Roque, o arranjo 
urbanístico da zona da estação e área envolvente. A pavimentação e repavimentação de 
vários caminhos da freguesia, estão igualmente agendados para o corrente ano, tal como 
a continuidade dos passeios na estrada Pedro Homem de Mello. A aquisição do terreno 
a poente da Casa Mortuária, é outra das prioridades. Salientou ainda o caso do 
contencioso com a ERI e a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que obrigou a 
freguesia a pagar uma indemnização no valor de 80 mil Euros à Culmar, consequência 
da celebração de um contrato-promessa lavrado em 4 de Setembro de 1986. O 
Presidente de Junta disse que autarquia vai agir com prudência e seriedade 
salvaguardando e defendendo os reais interesses patrimoniais de Afife. Concluiu que a 
situação financeira da Junta de Freguesia pode pôr em risco algumas obras já 
projectadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Realçou a colaboração com o Centro de Dia, na atribuição de cabazes de natal para os 
carenciados e com a autarquia Vianense que pretende realizar algumas obras de 
reabilitação em habitações degradadas, ao abrigo do programa Europeu do Combate à 
Pobreza e à Exclusão Social 2010. ---------------------------------------------------------------- 
Quanto às obras a realizar, salientou as principais, as quais: a recuperação do edifício da 
estação e da cobertura do edifício da Junta, a pavimentação e repavimentação de vários 
caminhos, requalificação e iluminação do Monte de Santo António. Colocação de mais 
moloks na freguesia, apoio às várias instituições da freguesia, assim como à escola, 
recuperação do largo da estação, marcação da estrada, requalificação dos parques das 
praias, integrados no programa Polis do Litoral entre outros que fazem parte do plano. 
No respeitante aos valores do orçamento, foi o tesoureiro Duarte Jorge, a intervir, 
referenciou o plano plurianual de investimentos traçado até 2013, no valor de 
€549.410,00. Quanto ao plano de investimentos para o ano em curso, é de €135.500,00. 
Apresentou de seguida o orçamento, dando conta das receitas correntes, assim como 
algumas rubricas que foram incluídas, como é o caso de “Passivos Financeiros” e 



“Empréstimos a Curto Prazo” que ficam em aberto para a eventualidade da autarquia 
necessitar recorrer à contracção de empréstimos. Valor Total de Receita de Capital de € 
172.050,00 e o Total das Receitas de € 394.500,00. Quanto às despesas correntes, estas 
ascendem a €179.000,00 sendo a maior fatia para a aquisição de um aspirador 
profissional, que será pago durante quatro anos. Para as despesas de Capital o valor é de 
€215.500,00 e o total das Despesas do Orçamento, é de €394.500,00. Foi colocado à 
discussão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Albino Pires, disse que a despesa dos 80 mil Euros a pagar de indemnização, vai ser um 
grande corte para as obras na freguesia e que será Afife quem vai ficar a perder, alertou 
para o caso de recuperação de casas, que em Afife há registos de situações em que foi 
recuperada a casa e a pessoa depois não a veio a habitar ficando a mesma para os 
familiares. Chamou a atenção para a necessidade de ser colocado um espelho parabólico 
junto à curva do Atalho, dado ser um sítio perigoso. ------------------------------------------- 
 Evaristo Carvalho perguntou se, no caso da indemnização a pagar, a autarquia tinha 
recorrido, ou se era já um caso consumado.  
Ao que o presidente respondeu que era já uma decisão do Supremo Tribunal, não 
havendo mais lugar a recurso. Disse ainda que foi apenas possível reduzir o valor do 
montante a liquidar, não pagando os juros e que estava a ser negociada a forma de 
pagamento. Perguntou ainda quais os terrenos que a autarquia tem em vista para vender 
em caso de necessidade, ao que lhe foi respondido que havia dois terrenos, um no Lugar 
do Calvário e outro na Bandeira, onde estava instalado o deposito de sucata. 
Como não se verificaram mais inscrições neste ponto da ordem de trabalhos foram 
colocados à votação as Opções do Plano e Orçamento para 2010, foram aprovados por 
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Sexto ponto “ Leitura, discussão e votação de uma Proposta da Junta de 
Freguesia de Delegação de Competências”; ----------------------------------------------------- 
Foi feita a apreciação e votação de uma proposta da Junta de Freguesia de delegação e 
competência, apresentada pelo presidente e que solicitava que a autarquia fosse 
autorizada a contrair empréstimos a curto prazo, aprovar as taxas da freguesia, autorizar 
a Junta a estabelecer formas de cooperação com entidades públicas ou privadas, entre 
outros pontos apresentados. ------------------------------------------------------------------------ 
Os membros da CDU, questionaram a forma como foi feito o pedido à Assembleia de 
Freguesia, já que teria sido melhor optar por um outro critério que passaria por trazer à 
Assembleia caso a caso, e não aprovar assim tudo de uma só vez, porque assim seria 
analisado, caso a caso. Como não se verificaram mais inscrições neste ponto da ordem 
de trabalhos foram colocados à votação sendo aprovado por maioria com os votos 
contra da CDU. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Sétimo ponto, ” Leitura, discussão e votação do Regulamento de Taxas e 
Licenças a aplicar na Freguesia de Afife”. Como não se verificaram inscrições neste 
ponto da ordem de trabalhos foi colocado à votação o regulamento das taxas e licenças, 
que foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- 

Oitavo ponto, “Apresentação, discussão e votação do Mapa de Pessoal, 
conforme o art. 5º da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (Lei dos vínculos, carreiras e 
remunerações, vulgo LVCR); ao art. 35º no que se refere a prestação de serviços; e ao 
art. 50º e seguintes no que se refere ao recrutamento e selecção de pessoal.” Como não 
se verificaram inscrições neste ponto da ordem de trabalhos foi colocado à votação 
sendo aprovado por maioria com uma abstenção. ---------------------------------------------- 

A Sra. Presidenta da mesa pediu aos membros da assembleia para esta acta ser 
aprovada em minuta o que foi aceite por unanimidade----------------------------------------- 



E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a ordem de trabalhos desta 
assembleia e aberto o período ao público. ------------------------------------------------------- 

Seguiu-se o período aberto ao público e aqui foram levantados alguns casos da 
Freguesia, como a iluminação pública, que se encontra com muitas lâmpadas fundidas, 
a questão de ser a Junta num futuro a fazer a distribuição e assegurar os serviços dos 
correios. Foi chamada a atenção para o muro de uma residência à face do Caminho de 
Linhares, que se encontra a cair para a via pública, constituindo um perigo para quem 
por ali passa. Aos regos foreiros por limpar na área da veiga e sua saída para o mar, bem 
como a situação que existe no caminho do Barridal, que sempre que chove, se torna 
numa autêntica piscina. ----------------------------------------------------------------------------- 
O presidente da Junta deu resposta e tomou conta dos casos mencionados. ---------------- 
E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão da qual para constar 
celebrou a presente acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada. ------------------- 
 
 
Presidente: 
 
Primeiro secretário: 
 
Segundo secretário: 


