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A obrigação de prestar contas como dever incontornável dos que
administram, a qualquer título, dinheiros ou outros ativos públicos, e a sua
ampla divulgação, assumem importância e especial enfoque no âmbito desta
nova dinâmica organizacional no seio da administração pública.
Os documentos de prestação de contas apresentados a esta assembleia,
evidenciam a situação económica e financeira relativa ao exercício
económico de 2018, e refletem o grau de execução dos documentos
previsionais, espelham a eficiência na utilização dos meios afetos à
prossecução das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia e a eficácia
na realização dos objetivos inicialmente aprovados, disponibilizando a todos
os fregueses uma análise concreta da União das Freguesias.
Os princípios do equilíbrio orçamental, consagrados no POCAL, estabelece
que o orçamento deve prever os recursos necessários para cobrir todas as
despesas e que as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas
correntes.
A execução de 2018 da União das Freguesias de Anta e Guetim cumpre com
todos os princípios orçamentais, e com a formação de poupança corrente a
financiar as despesas de capital. Este rácio mantém-se em conformidade com
aquele princípio, isto é, as receitas correntes são superiores às despesas
correntes em 16,86%. Estrutura e evolução da despesa em 2018, permite
verificar que a despesa corrente total registou um decréscimo de 1,84% face
a 2017. A execução da União das Freguesias de Anta e Guetim cumpre este
princípio orçamental, com a formação de poupança corrente a financiar as
despesas de capital.
Com a reprovação do orçamento deu à Câmara Municipal de Espinho uma
oportunidade para rever e aperfeiçoar o documento, mas, apesar de todas
as reservas e preocupações que foram manifestadas em relação à proposta
inicial, o executivo municipal decidiu voltar a apresentar o mesmo
documento, sem alterações nem melhorias.
Quando se recomendava uma postura de diálogo, abertura e convergência,
o executivo municipal optou por uma estratégia de vitimização, propaganda,
engano, instrumentalização e coação que envergonha Espinho e a sua
história.
Para esconder os seus erros e as suas falhas e para mascarar a sua
incapacidade e incompetência, a Câmara Municipal praticou terrorismo
político para forçar a aprovação de um documento que não resolve os
problemas de Espinho e dos Espinhenses nem contribui para o
desenvolvimento sustentável do município

Anta e Guetim e os seus cidadãos merecem ser tratados com respeito e com
dignidade e a Câmara Municipal de Espinho, uma vez mais, falhou aos
Antenses e aos Guetinenses.
É incompreensível e inaceitável que a Câmara Municipal ignore o facto de
que a freguesia de Anta e Guetim representa sensivelmente 40% de toda a
área e população do concelho de Espinho, atribuindo a esta Junta de
Freguesia exatamente os mesmos recursos para obras e investimentos que às
demais freguesias do concelho.
As sucessivas tentativas de asfixiar o trabalho da Junta de Freguesia de Anta
e Guetim só podem ser justificadas por motivações políticas do executivo da
Câmara Municipal, que coloca os seus interesses partidários à frente dos
interesses dos cidadãos de Anta e de Guetim.
Numa atitude vergonhosa e profundamente lamentável, e que eu quero
acreditar não ser verdadeira, o Presidente da Câmara deu ordem direta aos
serviços municipais para não realizarem nenhuma intervenção na freguesia
de Anta e Guetim.
Não aceitamos que o executivo municipal continue a brincar com o bemestar da população e, apesar de continuarmos a defender que esta proposta
de orçamento não serve os melhores interesses de Espinho e dos seus
cidadãos, decidimos viabilizar o orçamento municipal para 2019.
Em nome da responsabilidade e do respeito que os cidadãos nos merecem,
recusamos alimentar a guerra criada pela Câmara Municipal de Espinho e
cujas únicas verdadeiras vítimas são os espinhenses.
Os ideais de abril estão bem vivos dentro de nós. E celebrado mais um
aniversario da Revolução que virou a página da repressão e abriu caminho
para um futuro de liberdades, acredito que existem perspetivas de um futuro
melhor. É para isso que trabalhamos, é por isso que lutamos. Como disse o
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, “A Democracia criada a partir do 25 de
Abril de 1974 tem de ser recriada, todos os dias, para se não negar, nem
negar futuro aos Portugueses. Saibamos, também, todos nós, honrá-la e servila, renovando o que importa renovar, debatendo o que há a debater,
sonhando o que há a sonhar. Mas olhando para o exemplo dos mais simples
e humildes. Do Povo que é a verdadeira origem do poder

Nuno Pinto de Almeida

Foi deliberado:

1. Afixar editais do Tribunal Judicial de Espinho e Aveiro;
2. Afixar editais das Finanças de Espinho;
3. Aprovar ao abrigo do regulamento de apoio as coletividades
apoio para o desenvolvimento de atividades;
4. Licença de Atividade Ruidosa – Carnaval da Idanha
5. Enviar reclamações no âmbito da reparação de vias para a C.M.
Espinho;
6. Submeter queixas na Iluminação Publica e nas redes de tensão
junto da EDP
7. Consulta de Previa para empreitada de alargamento do Cemitério
em Anta;
8. Apoiar a campanha de apoio as vitimas em Moçambique,
9. Aprovar a propostas para as Comemorações do 25 Abril
10. Consulta do Mercado para propostas para obras de
repavimentação no âmbito do contrato Inter-Administrativo;
11. Aprovar cedência de instalações para colheita de sangue IPSLions Espinho
12. Aprovar cedência de instalações para reuniões do ACES- Gaia
Espinho, USF Anta, ARS Norte.
13. Aprovar a propostas para empreitada de alargamento do
Cemitério em Anta;
14. Aprovar a Prestação de Contas de 2018, o Relatório de Gestão e
o Inventário.

1. 2 Reuniões Ordinárias e 2 Extraordinárias do Executivo da Junta
de Freguesia da União de Freguesias de Anta Guetim;
2. Reuniões com o Sr. Vereadora Engª Lurdes, e Engº Quirino Jesus
3. Reunião com o Sr. Vice-presidente da Camara 4. Reuniões com os Presidentes de Junta do concelho de Espinho –
5. Reunião com o comando da PSP -Espinho
6. Reuniões no âmbito da Proteção civil Municipal
7. Assembleia Municipal de Espinho
8. Reuniões concelho distrital da ANAFRE Aveiro
9. Reuniões com Associações de Pais das Escolas

A Junta de Freguesia de Anta e Guetim caracteriza a sua intervenção
pelo trabalho de grande proximidade junto da população e das
entidades locais. Reflexo dessa proximidade foi sem dúvida a grande
afluência da população para o atendimento.
O atendimento à população foi realizado simultaneamente na
presença do Presidente da JF e de Vogais dos diferentes pelouros às
Terças e Quintas-feiras no edifício da Junta em Anta, e à quarta – feira
no Edifico da Junta de Guetim, os fregueses apresentaram diversos
assuntos, com especial enfoque na manutenção dos espaços verdes,
Terrenos por limpar, na poda de árvores, nas anomalias no espaço
público, necessidade de construção de rampas, no apoio nos
processos de habitação social, desavenças entre vizinhos e
desemprego

V CEMITÉRIO
O Executivo nas suas reuniões Ordinárias e Extraordinárias deliberou:
deferir por unanimidade os seguintes requerimentos apresentados
em conformidade com o Regulamento do Cemitério.
Foram dados passos para o início do processo de alargamento do
cemitério em Guetim
Licenças de Obras – 4 (duas);
Concessão de ossários - 2 (duas);
Concessão de sepulturas – 0 (zero)



1. A Junta de União de Freguesias de Anta e Guetim fez-se representar:
2. Jogo da Taça de Futebol de Aveiro – A Ronda Vc Vista Alegre- Ílhavo
3. Concerto de Ano Novo – Tuna Musical de Anta, na igreja Matriz de
Anta;
4. Debate Prós e Contras – RTP “Descentralização de Competências”
5. Aniversario do Clube - Académica de Espinho
6. Comemorações do 30 Aniversario da ANAFRE – FIL Lisboa
7. Jantar concerto – Concertar com quem se gosta- Bairro da Ponte de
Anta- Centro comunitário CerciEspinho.
8. Jogo da Taça de Futebol de Aveiro – Fermentelos Vc A Ronda
9. Cerimónias da Promessas do Agrupamento de Escuteiros 1114 S.
Martinho de Anta
10. Colóquio – Comemoração do dia internacional da Mulher “Violência
“Domestica - Espinho
11. Feira Urban Gardem – Mobiliário e Jardins 2019 – FiL Lisboa
12. Congresso de Saúde Oral – Gaia - Espinho
13. Comemorações do aniversario do Grupo desportivo Novasemente
14. Meia Final, e Final da Taça de Portugal de Futsal Feminino Gondomar,
Finalista Novasemente Gd.
15. Concerto Solidário pela vítimas em Moçambique
16. Comemorações do 84 º aniversario do Imperio de Anta
17. Formação em SNC -AP - em Aveiro – ANAFRE
18. Janta de Homenagem aos Luthiers Capela pelo Rotary eclube do
Porto- Hotel palácio Porto
19. Formação em RGPD – ANAFRE AVEIRO- Mealhada
20. Participação no Concerto da Banda do Exercito;
21. Participação nas Comemorações dos Dias da Brigada de Intervenção
e do Regimento de Engenharia n.º 3;
22. Participação nas Cerimónias alusivas à Semana Santa;
23. Participação/Presença nos ¼ de Final da Taça de Aveiro em futebol:
G.D. Ronda vs União de Lamas.

Vamos manter ao longo do exercício este tipo de informação,
esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da
gestão regular da Junta pelos eleitos, e pelo público em geral.
Estaremos sempre presentes na defesa da identidade e dignidade
destas duas Freguesias. Saudações,
Anta e Guetim, 08/04/2019
O Presidente
Nuno Pinto de Almeida

