ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

ATA EM MINUTA DA 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE PEDROUÇOS-------------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, no auditório da Junta de Freguesia de Pedrouços, sita
na Avenida de Nossa Senhora da Natividade, número 250, deu-se lugar à
Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Pedrouços, convocada nos
termos do Regimento da Assembleia de Freguesia de Pedrouços (RAFP)
conjugado com o arto. 11o. e da alínea b) do no1 do arto. 14o. da Lei
nº75/2013, de 12 de Setembro, com as suas posteriores alterações, com a
seguinte ordem de trabalhos:
PONTO 1 – Período de “Antes da Ordem do Dia”
PONTO 2 – Periodo de intervenção do Público de acordo com o nº3 do art. 34ª do
Regimento da Assembleia de Freguesia de Pedrouços.
PONTO 3 – Ordem do Dia:
3.1. – Informação do Executivo sobre a atividade da junta
3.2. – Contrato de Empreitada das “Obras de recuperação e conservação do edificio
sede da junta de freguesia de pedrouços” (para conhecimento).
A sessão foi presidida por António Henrique de Almeida Rodrigues Fonseca,
Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e secretariada por António de
Almeida Teixeira e Ana Lúcia de Carvalho Costa, respetivamente, Primeiro
Secretário e Segunda Secretária.
Constatada a existência de quórum, o Presidente da Mesa da Assembleia declarou
aberta a sessão e aproveitou o uso da palavra para tecer um comentário sobre a
prestação de todos os membros da assembleia no que respeita à candidatura para
implementação do ensino secundário no agrupamento de escolas de pedrouços.
Informou ainda a assembleia sobre o ponto em que se encontra a referida
candidatura. Referiu que o documento apresentado em Assembleia Municipal foi
aprovado por unanimidade e que no momento actual está em curso a recolhar de
assinaturas para a petição. Naquele momento ainda não tinham sido recolhidas as
quatro mil assinaturas necessárias mas o presidente de mesa de assembleia apelou
a todos para continuarem a recolha das assinaturas e que continuem assim
empenhados neste projecto para o bem futuro de toda a comunidade pedroucense.

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

O presidente de mesa acrescentou ainda que relativamente à moção apresentada
para a realização de uma reunião de líderes, para o processo de alargamento da
área de intervenção dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços, ainda não agendou a
reunião para que não coincida este processo com o processo de candidatura para o
ensino secundário em Pedrouços.
Depois de terminado o discurso do Senhor Presidente de Mesa o Deputado Joaquim
Araújo, do BE, apresentou uma nota informativa sobre o estado de um terreno
descampado, situado junto à Rua D. Afonso Henriques, junto às bombas de gasolina
da Galp. O Deputado do BE, no uso da palavra manifestou interesse em ver aquele
terreno aproveitado para um espaço verde, uma vez que se situa numa zona de
bastante afluente de veículos. Daí o seu interesse em criar um espaço verde
naquele local para contrastar com a poluição provocada pela afluente circulação de
veículos.

A sessão iniciou-se com a aprovação da ata da última Assembleia. O Deputado da
CDU, Virgílio Garcia, no uso da palavra referiu alguns erros presentes na ata da
última assembleia, que já tinham sidos remetidos por escrito à mesa de assembleia
mas não constava a correcção na ata enviada aos deputados. Sendo eles, na
página vinte e dois, quando alterou o seu voto ao documento “Discussão e
aprovação do Acordo de Execução entre o Município da Maia e a Freguesia de
Pedrouços.” foi porque o Senhor Presidente de Câmara, em conversa com o Senhor
Presidente de Junta, garantiu que a verba atribuída a Pedrouços, no acordo
municipal entre a freguesia e o município seria ainda maior. Ainda na página dois, da
ata da anterior assembleia, sugeriu a correcção da palavra “construção” e não
“utilização” das instalações sanitárias da Casa do Alto e na página seis a
substituição da palavra “instalação” por “intervenção”.
Uma vez que as sugestões referidas foram enviadas à mesa no seu tempo previsto
e não constavam na ata, o Presidente de Mesa autorizou a sua alteração imediata e
colocou a ata a votação.
A ata foi aprovada com duas abstenções (Deputados Hugo Salgueiro e Carlos
Caseira da Coligação Um Novo Começo) e onze votos a favor.
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Passando ao ponto 1. Período antes da ordem do dia foram apresentadas à Mesa
de Assembleia uma moção da Coligação Maia em Primeiro, denominada “Utilização
do Novo Pavilhão Municipal de Pedrouços. Uma estrutura desportiva de todos e
para todos”, a qual foi numerada pela Mesa de Assembleia como documento 1.
Foram também apresentados dois votos de louvor e um voto de pesar pela
Coligação Maia em Primeiro. Um Voto de Louvor dirigido ao atleta “Carlos Augusto
Torres da Silva Maia” (documento 2), uma moção de pesar à família do Exmo Dr
Antonio Lopes Vaz (documento 3) e um voto de louvor à Associação Leias e
Videirinhos de Pedrouços (documento 4). Durante este período foram ainda
apresentados mais três votos de louvor, pela CDU. Sendo eles dirigidos ao
Associação Leais e Videirinhos de Pedrouços (documento 5), ao Atlético Clube de
Teibas (documento 6) e ao pedroucense David Manuel Pinto da Silva (documento
7).
O Presidente de Mesa de Assembleia abriu as inscrições para intervenção neste
ponto da ordem de trabalhos e registaram-se sete inscrições para intervenção, dos
deputados Virgílio Garcia, Sandra Monteiro, Carlos Caseira, Hugo Salgueiro, José
Pinho, Ana Vilela, Joaquim Araújo.
O Presidente de Mesa deu a palavra aos Senhores Deputados por ordem de
inscrição.
O Deputado Virgílio Garcia, no uso da palavra, fez alguns reparos sobre a anterior
sessão de Assembleia de Freguesia, que foi realizada em duas reuniões,
remetendo-se especificamente Art 10 da lei nº29/87 dos estatutos dos eleitos, sobre
as senhas de presença, que defende que cada será atribuída uma senha de
presença por cada reunião. Ainda no uso da palavra, o deputado da CDU alertou
para o estado das instalações do polidesportivo da escola de pedrouços, associada
a atos de vandalismo. Referiu-se também à falta de manutenção dos tanques do
lavadouro público de pedrouços e por sim, usou da palavra para alertar para a falta
de iluminação na parte de dentro do cemitério de Pedrouços e para o facto do
estado repleto do ossário.
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O presidente de Mesa agradeceu a intervenção do deputado Virgílio Garcia e
esclareceu que a atribuição das senhas de presença foi uma questão que foi
analisada juridicamente e que foi assim decidido uma vez que foi concordância de
todos os elementos da assembleia. E acrescentou ainda que há um entendimento
jurídico de 2010 que conclui que os membros têm direito a uma única senha de
presença por cada sessão, independentemente do número de reuniões que cada
sessão possa ter.
O Deputado Hugo Salgueiro pediu a palavra ao Presidente de Mesa, para se
manifestar quanto ao tema das senhas de presença.
No uso da palavra o Deputado da Coligação Um Novo Começo questionou se a lei a
que se baseiam foi publicada em Diário da República e qual a legitimidade do
ministério para decidir sobre as senhas de presença.
O Presidente de Mesa de Assembleia passou a palavra à secretaria do Executivo da
Junta de Freguesia, Isabel Carvalho, para prestar esclarecimentos ao Deputado
Virgílio Garcia.
A Secretária do Executivo, afirma que ainda que não sendo o seu pelouro, tem
conhecimento que o assunto do polidesportivo já está em curso e que procederão
rapidamente à reparação. Em relação à reparação dos tanques e iluminação do
cemitério, vai fazer chegar essa situação até ao Senhor Presidente de Junta.
De seguida, o Senhor Presidente de Mesa passou a palavra à Deputada Sandra
Monteiro, da Coligação Um Novo Começo, que usou da palavra para dar
seguimento às palavras do Senhor Presidente de Mesa sobre a candidatura para
atribuição do ensino secundário ao agrupamento de pedrouços e dizer que é de
salientar o trabalho feito em equipa, por todos os deputados da Assembleia,
colocando preferências partidárias de parte e lutando todos pelo mesmo objetivo.
Aproveitou para salientar que fazia questão que ficasse escrito que em nome
pessoal e em nome da coligação está ao dispor para o que for necessário.
O Presidente de Mesa agradeceu a sua intervenção e passou a palavra ao
Deputado Carlos Caseira.
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No uso da palavra o Deputado da Coligação pediu esclarecimento sobre o recebido
referente à primeira assembleia, realizada em 2017, mas com data de 2018.
O Presidente de Mesa passou a palavra ao Deputado Hugo Salgueiro, que reforçou
os temas colocados em assembleias anteriores sobre sinalização horizontal e
vertical na Rua General Humberto Delgado, bem como a passagem para peões na
R. Arroteia. Ainda no uso da palavra o deputado da Coligação um Novo Começo
enalteceu a boa política da Assembleia sobre a criação de um e-mail institucional e a
publicação de documentos no site da Junta de Freguesia. Relembrou ainda o tema
já mencionado noutra assembleia sobre a falta de terminal de multibanco na junta de
freguesia. Enalteceu ainda a Cascata de S.João, construída pelo Pedroucense
David Silva e remeteu um pedido à Mesa de Assembleia sobre o envio da ata em
dois ou três dias após a sessão de assembleia.
Os Deputados José Pinho e Ana Vilela prescindiram da palavra.
O Presidente de mesa cedeu a palavra ao Deputado Joaquim Araújo
O Deputado Joaquim Araújo no uso da palavra alertou para o estado da via pública,
no fim da Rua D. Amelia Moutinho Alves e ainda na Rua D. Afonso Henriques, junto
ao nº 1735. Ainda no uso da palavra, o Deputado do BE apelou ao fraco acesso à
Rua de Sangemil de quem provém da Rua D.Afonso Henriques.
O Presidente da Mesa agradeceu a intervenção do Deputado do BE e passou a
palavra à representante do Executivo que prestou esclarecimentos aos deputados,
garantindo que todas as suas intervenções e sugestões chegarão até ao Presidente
de Junta.
Ainda no uso da palavra o Presidente de Mesa esclareceu a Assembleia sobre a
criação do e-mail institucional, a publicação de documentos no site da junta de
freguesia e a estrutura e organização do próprio site da instituição. e colocou à
consideração da Assembleia a colocação, na página de internet da junta de
freguesia, o e-mail institucional de cada deputado da assembleia, de modo a criar
uma ligação de proximidade com a população e facilitar a comunicação da mesma
com cada um dos membros da Assembelia. Uma vez que ninguém se opôs à
sugestão o presidente de mesa informou que iria proceder à elaboração de um
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documento sobre a protecção de dados para que seja assinado por cada um dos
elementos da Assembleia de Freguesa e arquivado na Junta de Freguesia.
O Deputado Hugo Salgueiro pediu a palavra ao senhor Presidente de Mesa e
questionou sobre a possibilidade de os documentos relativos a cada Assembleia de
Freguesia passarem a ser enviados por via eletrónica, por uma questão ambiental e
prática.
O Presidente de Mesa de Assembleia esclareceu que o envio da documentação por
protocolo é obrigatório por lei.
O Senhor Deputado Hugo Salgueiro, ainda no uso da palavra, acrescentou que não
recebeu, no correio da sua residência, a notificação sobre a Assembleia actual e
aproveitou para questionar a Representante do Executivo da Ação Social sobre o
caso da pedroucense Maria João e se há casos na freguesia em que a assembleia,
ou até mesmo a título particular, possam intervir e ajudar.
O Presidente de Mesa deu a palavra à Representante da Ação Social, Isabel
Carvalho, que esclareceu que a situação da Maria João está referenciada nas
entidades da Segurança Social e acrescentou ainda que as situações de carência
social na freguesia não podem ser declaradas publicamente por uma questão de
sigilo.
Não havendo mais inscrições o Presidente de Mesa colocou os documentos a
discussão e votação.
O Presidente de Mesa antes de abrir a discussão sobre o documento 1 – Utilização
do Novo Pavilhão Municipal de Pedrouços. Uma estrutura desportiva de todos e
para todos – usou da palavra para defender e salientar a importância de pavilhão
desportivo na freguesia, para servir as várias faixas etárias da população
pedroucense e de que forma é que isso melhora a qualidade de vida da freguesia de
Pedrouços.
Para intervir acerca deste documento inscreveram-se os Deputados Hugo Salgueiro,
Sandra Monteiro e Carlos Caseira.
O Presidente de Mesa deu a palavra ao Senhor Deputado Hugo Salgueiro que
começou

por

enaltecer

a

moção

apresentada.

Em

relação

ao

pavilhão
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gimnodesportivo, demonstrou-se a favor da sua construção, ainda que não esteja a
favor da sua localização geográfica, que coincide com uma parte das instalações
desportivas do Pedrouços Atlético Clube. Demonstrou-se preocupado, enquanto
membro da assembleia, com a possibilidade de o clube desportivo em questão
possa ficar prejudicado com a localização deste pavilhão.
O Senhor Presidente de Mesa agradeceu a intervenção e passou a palavra à
Senhora Deputada Sandra Monteiro.
No uso da palavra a Deputada Sandra Monteiro, pediu esclarecimento relativamente
ao ponto 2 do presente documento, que se refere ao horário remanescente, e
chamou à atenção para o facto de estar apalavrado o protocolo para a utilização do
pavilhão por parte da Escola EB 2,3 de Pedrouços ao longo do dia. Ainda no uso da
palavra chamou a atenção para o tema da realização de outras actividades no
pavilhão, atividades essas que na sua opinião deverão ser exclusivamente
desportivas.
O Senhor Presidente de Mesa agradeceu a sua intervenção e deu a palavra ao
Senhor Deputado Carlos Caseira que falou não só na qualidade de Deputado da
Assembleia mas também como Presidente do Pedrouços Atlético Clube e como tal
reconhece que existe um conflito de interesses no tema da construção do pavilhão
desportivo e demonstrou que desta forma não consegue ter um posição imparcial
neste tema.
Pediu a palavra o Senhor Deputado Virgílio Garcia.
O Senhor Presidente de Mesa deu a palavra ao Deputado da CDU.
No uso da palavra aproveitou para dizer que além da moção estar muito explicita, os
desportistas não se podem rever nesta moção uma vez que a horário remanescente
poderá ser um problema para a conciliação da utilização do pavilhão por todas as
modalidades desportivas de Pedrouços.
Não havendo mais inscrições o Presidente de Mesa colocou o documento a votação.
A Moção foi aprovada por maioria com uma abstenção, do deputado Hugo Salgueiro
da Coligação Um Novo Começo e onze votos a favor, sendo que houve uma
ausência desta votação, do Senhor Deputado Carlos Caseira, invocando o conflito
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de interesses. No final da votação o Senhor Deputado Hugo Salgueiro fez uma
declaração de voto a qual passo a citar “nunca fui contra à construção do pavilhão,
pois a minha abstenção reflecte, única e exclusivamente, o meu descontentamento e
o meu protesto sobre a sua localização. Não havia necessidade de prejudicar o
Pedrouços Atlético Clube construindo, unilateralmente e à força, o pavilhão no lugar
do seu campo de treinos, quando no projecto inicial da câmara municipal da Maia,
que já estava aprovado, inclusive, em diário da república, conciliava o pavilhão e o
campo de treinos nesse mesmo local. Portanto, não invoquei conflitos de interesses,
mesmo pertencendo aos orgãos sociais do clube, pois a minha posição é conhecida
e anterior à minha entrada para o clube e a minha votação de hoje não poderia ser
outra, a não ser a abstenção, pois trata-se de uma questão de coerência. Repito,
não sou, nem nunca fui, contra a construção do pavilhão, mas sim contra a sua
localização e contra a posição, irredutível e autoritária, tomada pela câmara
municipal da Maia”.
O documento 2 - Voto de Louvor dirigido ao atleta “Carlos Augusto Torres da Silva
Maia” - foi colocado a discussão e aprovação. Não havendo inscrições o Presidente
de Mesa passou à votação do documento que foi aprovado por unanimidade.
O documento 3 - Moção de pesar à família do Exmo Dr Antonio Lopes Vaz – foi
colocado a discussão e o Senhor Presidente de Mesa propôs a alteração do titulo do
documento para “Voto de Pesar”. O documento foi colocado a votação e aprovado
por unanimidade.
Passo para o documento 4 - um voto de louvor à Associação Leias e Videirinhos de
Pedrouços – não havendo inscrições procedeu-se à votação do documento que foi
aprovado por unanimidade.
O documento 5 foi colocado a votação, não se tendo verificado nenhuma inscrição e
foi aprovado por unanimidade.
O documento 6 – Voto de Louvor ao Atlético Clube de Teibas – foi aprovado por
unanimidade.
O documento 7 – Voto de Louvor ao ao pedroucense David Manuel Pinto da Silva foi
colocado a votação e aprovado por unanimidade.
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Terminando este ponto da ordem de trabalhos o Senho Presidente de Mesa passou
para o seguinte ponto 2 da ordem de trabalhos.
Neste momento registou-se uma inscrição de um membro do público, Senhor
Fernando Serafim da Silva.
O Presidente de mesa deu a palavra ao membro da Assembleia.
O Senhor Fernando Serafim, no uso da palavra, começou por dirigir um reparo ao
estado do painel de obras que se encontra na rua da igreja, referindo ser um perigo
o estado do painel e desnecessário a sua localização tendo em conta que as obras
já terminaram. Aproveitou também para reconhecer o trabalho de mérito que está a
ser realizado, ao fim de tantos anos, para a atribuição do ensino secundário em
Pedrouços, enaltecendo o empenho de todas as forças políticas para que isso seja
possível. Ainda no uso da palavra pronunciou-se sobre as senhas de presença,
afirmando que uma vez que não há substituições numa sessão de assembleia
também não faz sentido que haja senhas de presença para um segunda reunião da
mesma sessão. Por fim, referiu-se à construção do pavilhão desportivo na freguesia,
reconhecendo que é vantajoso para a freguesia mas que no entanto a gestão do
mesmo vai ser da câmara municipal e isso vai condicionar a sua utilização por partes
dos pedroucenses e das colectividades desportivas de pedrouços como já
aconteceu em outras estruturas desportivas da freguesia.
O Deputado Carlos Caseira pediu a palavra para questionar se há algum tio de
seguro para os deputados da Assembleia de Freguesia.
O Senhor Presidente de Mesa respondeu ao Deputado da Coligação Um Novo
Começo que essa questão seria respondida na próxima sessão de Assembleia.
Não havendo mais nenhuma inscrição para intervir neste ponto da ordem de
trabalhos o Senhor Presidente de Mesa passou para o ponto 3.1. – Informação do
executivo sobre a atividade da Junta. Neste ponto da ordem de trabalhos não se
registaram inscrições e o Presidente de Mesa continuou os trabalhos para o ponto
seguinte.
Ponto 3.2. - Contrato de Empreitada das “Obras de recuperação e conservação do
edificio sede da junta de freguesia de pedrouços” (para conhecimento). Neste ponto
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da ordem de trabalhos registaram-se três inscrições dos Senhores Deputados,
Virgílio Garcia, Hugo Salgueiro e Carlos Caseira.
No uso da palavra o Senhor Deputado Virgilio Garcia perguntou se no contrato de
empreitada que a junta de freguesia fez com a empresa que vai realizar as obras
90% do valor apresentado será assegurado pela Câmara Municipal da Maia e
apenas 10% pela Junta de Freguesia de Pedrouços. Uma vez que foi aprovado um
documento em que constava que essa informação e queria confirmar se realmente
isso estava contemplado no contrato.
De imediato a representante do Executivo da Junta de Freguesia garantiu que sim e
o Senhor Presidente de Mesa passou a palavra ao Deputado Hugo Salgueiro.
O Senhor Deputado Hugo Salgueiro questionou a data de inicio das obras e se
existirá um local provisório onde se possam realizar as reuniões de Assembleia.
O Senhor Presidente de Mesa passou a palavra ao Senhor Deputado Carlos Caseira
que no uso da palavra questionou qual o tipo de concurso realizado, concurso
público ou carta fechada.
A representante do Executivo, Isabel Carvalho, respondeu às perguntas dos
Senhores Deputados. Esclareceu mais uma vez que a verba assegurada pela
Câmara Municpal para as obras será de 90% e que as obras a qualquer momento
poderão começar uma vez que o contrato já está assinado. Acrescenta ainda que
haverá um local para que se possam fazer as reuniões de assembleia, nas
instalaçoes da junta de freguesia. Em relação à questão colocada pelo Deputado
Carlos Caseira informou que primeiramente foi aberto concurso público e foram
propostas três empresas, José Torres Pinto, PMI e Lucios. A PMI foi a empresa
selecionada por terem apresentado um orçamento mais baixo.
O Senhor Deputado Virgilio Garcia questionou ainda o membro do executivo sobre
quem seria o arquitecto que estaria responsável pelas obras a efectuar.
A representanto do executivo confessou não ter conhecimento de quem seria o
arquitecto mas que poderia tentar saber essa informação.
Não havendo mais inscrições o Senhor Presidente de Mesa informou que já tinha na
sua posse os documentos sobre a proteção de dados e fê-los circular no momento
para que fossem assinados por todos os deputados da Assembleia de Freguesia.
Concluídos os pontos da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa de
Assembleia deu por encerrada a sessão aos vinte minutos do dia vinte e nove de
junho do ano de dois mil e dezoito e foi lavrada e lida a ata em minuta, a qual foi
aprovada por unanimidade.
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E para constar se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia de Pedrouços e pela Segunda Secretária que a
elaborou.
O Presidente

A Segunda Secretária

11

