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Acta nº 2 Mandato 2009/2013
Sessão de Assembleia de Freguesia de 29 de Junho de 2010
No dia vinte e nove de Junho de dois mil e dez, reuniu em sessão ordinária, pelas vinte
e uma horas, a Assembleia de Freguesia de Pernes, na sala de sessões da Junta de
Freguesia de Pernes, sita na Rua Eng. António Torres na Vila de Pernes, com a seguinte
ordem de trabalhos: _____________________________________________________
1- Análise do Relatório de Actividades da Presidente de Junta de Freguesia de Pernes;_
2- Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e
respectiva avaliação; ____________________________________________________
3- Apreciação e votação do Relatório de Contas de 2009 da Junta de Freguesia de
Pernes; _______________________________________________________________
4- Outros assuntos de interesse para a Freguesia; _____________________________
Estiveram presentes os seguintes elementos: _________________________________
Presidente – Eleito PS

Pedro Miguel Batista Leal Teopisto

1º Secretário – Eleito PS

André Eduardo Marques de Oliveira Afoito Ribeiro

2º Secretário – Eleita PS

Patrícia Carla Araújo Gonçalves Afoito

Eleita CDU

Mónica Sofia Henriques Frazão

Eleito CDU

Óscar Miguel Martins Henriques

Eleito CDU

Nuno Miguel Vieira Jorge

Eleito PSD

Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta

Eleito PSD

Guilherme Luís Neves Isidro

Eleito PSD

Julieta Risota da Conceição Sousa e Silva

O Executivo esteve representado através dos seus membros. ____________________
Presidente

Salomé Gonçalves Vieira

Tesoureiro

Afonso Manuel Meireles Silveira

- Abertura da sessão___________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia - Agradeceu a presença de todos e sugeriu a
alteração da ordem de trabalhos, acrescentando um ponto que passaria a ser o numero
2 “Ratificação do Protocolo da Delegação de Competências”, sendo seguido dos
restantes pontos. Esta proposta foi colocada à votação e foi aprovada por unanimidade.
De seguida passou-se à votação da acta da Assembleia anterior, que foi aprovada por
unanimidade. __________________________________________________________
Deu nota da correspondência recebida, assim como dos convites recebidos pelos
membros da Mesa da Assembleia de Freguesia e respectivas presenças. ____________
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- Período antes da Ordem do Dia______________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Declarou aberto o período antes da Ordem do
Dia. A bancada do PS apresentou duas propostas que se encontram em anexo Proposta
1 “Todos em conjunto lutar-mos pela saúde da nossa população” (anexo1); Proposta 2
“Voto de Saudação ao Movimento Associativo de Pernes e Instituições” (anexo2). ____
Guilherme Isidro – Em relação à Proposta 1, considerou que a Junta de Freguesia
está a levar a cabo os procedimentos correctos relativamente à SUIPEC e que acha
precoces medidas mais drásticas, pois irá retirar responsabilidades às entidades
competentes. __________________________________________________________
Óscar Henriques – Concordou com o Guilherme Isidro na medida em que considera
ser uma acção precoce neste momento. _____________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Propôs que se ouvisse primeiro a Presidente
de Junta em relação ao assunto da primeira proposta e que se votasse posteriormente.
Mónica Frazão – Subscreveu a Proposta 2 apresentada pela bancada PS. __________
Presidente da Mesa da Assembleia – Coloca a aprovação a Proposta 2 que é
aprovada por unanimidade. _______________________________________________
Patrícia Afoito – Como Presidente da Associação de Pais do Agrupamento da Escola
de Pernes agradeceu à Junta de Freguesia todo o apoio que foi prestado a esta
associação na organização da festa de final de ano dos alunos do Agrupamento. _____
Presidente da Junta – Mostrou-se bastante feliz pela participação activa das
colectividades, congratulando-se com a Proposta 2 apresentada. __________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Abre o período antes da ordem do dia à
população. ____________________________________________________________
Mário Gomes – Agradece a disponibilização do salão da Junta de Freguesia para a
Exposição de Desenho das crianças do Primeiro Ciclo. __________________________
Valentim Tormenta – Aguarda que assuntos como os das obras do Mouchão,
Complexo Desportivo e ETAR sejam discutidos nesta Assembleia. _________________
Cristina Gomes – Entreviu afirmando que não é só a pecuária SUIPEC que emite
poluição mas também a empresa AVIAVA. E referiu que na Proposta 2 se omitiu as
felicitações à Rádio Pernes. _______________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Afirma que foi um lapso a não referencia do
Aniversário da Rádio Pernes e propôs a sua inclusão na referida proposta. __________
André Ribeiro – Comentou que o assunto apresentado na Proposta 1, se referia a
ilegalidades cometidas, e que o caso da AVIAVA não apresentava nenhuma ilegalidade,
pelo menos no seu conhecimento. __________________________________________
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Julieta Silva – Questiona sobre a situação da limpeza do Rio Centeio e chama a
atenção para problemas em várias estradas da Freguesia. _______________________
Patrícia Afoito – Questiona sobre a situação da rede de vedação da EB1 de Pernes. __
Presidente da Junta – Responde que em relação ao Rio Centeio a sua limpeza irá ser
feita durante o Verão. Em relação às questões sobre as várias vias de circulação
levantadas, informa que vai verificar e equacionar as várias questões, apesar de
algumas a Junta por si só não ter capacidade para as resolver. Sobre a vedação, a Sr.
Vereadora da Educação Luísa Féria informou a Junta que este arranjo faz parte de um
pacote de obras ainda por implementar em várias escolas. _______________________
Guilherme Isidro – Questiona se não será possível solucionar o problema dos buracos
nas estradas com a colocação de massa pelos funcionários da Junta. Relembra que a
placa do Centro de Saúde ainda não foi retirada e que a área da balança ainda não foi
vedada. _______________________________________________________________
Presidente da Junta – Relativamente aos buracos nas estradas diz que irá resolver os
de menor dimensão, não tendo capacidade para resolver os restantes. A placa, foi
esquecimento. O terreno da balança foi limpo mas não vedado, por falta das
respectivas vedações apropriadas. __________________________________________
- 1ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Análise do Relatório de Actividades da Presidente de Junta de Freguesia de
Pernes _______________________________________________________________
Presidente da Junta – Para consideração e análise da assembleia de Freguesia, a
Presidente passou a descrever as suas actividades que neste período de seis meses
estiveram no centro das preocupações da Junta de Freguesia (anexo3). ____________
Deste relatório há a salientar o seguinte: ____________________________________
Mouchão – As obras estão a decorrer dentro do prazo com fim previsto em Novembro
do corrente ano. A ARH informou que o paredão que ruiu vai ser reconstruído em betão
forrado a pedra. ________________________________________________________
Zona Desportiva – Está preocupada, pois não vê andamento do processo, solicitou
informação ao Presidente de Câmara sobre o pavilhão, mas ainda não recebeu qualquer
resposta por escrito. O Arq. António Duarte informou verbalmente que e estrutura
metálica já foi negociada e que o inicio da construção do pavilhão está previsto para
Julho e que a obra demorará quatro meses a ser concluída. ______________________
ETAR – Está marcada para dia 1 de Julho às 10horas uma visita às suas instalações em
que estão todos os membros da Assembleia convidados a participar. Prevê-se a
finalização dos trabalhos antes do mês de Agosto. _____________________________
Escola do Primeiro Ciclo da Chã – Está previsto a não reabertura da Escola para o
próximo ano lectivo. Pretende-se auscultar a opinião dos pais sobre este assunto.
Mostra preocupação em relação ao CAIC da Chã de Baixo mudar a sua denominação
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para Jardim de Infância o que dá a entender que para o ano possa encerrar por falta de
alunos. Uma vez encerrado o Primeiro Ciclo desta Escola a autarquia está obrigada a
garantir o transporte das crianças para a escola de acolhimento. __________________
Aberta a discussão, alguns membros da Assembleia de Freguesia colocaram várias
questões à Sra. Presidente de Junta. ________________________________________
Guilherme Isidro – Colocou várias questões à Sra. Presidente de Junta das que se
destacam, a sugestão para negociar o alcatroamento da estrada de terra que dá acesso
ao Campo do Livramento desde o cruzamento do Saldanha em contrapartida da
cedência de terreno para o alargamento da ETAR. Perguntou que futuro se pretende
para a biblioteca, uma vez que se encontra encerrada neste momento. Quis saber como
decorreu a reunião com os técnicos da CMS às instalações da futura Casa do Alviela,
assim como no que constou a reunião sobre o projecto USP. _____________________
Presidente da Junta – Respondeu, em relação ao alcatroamento da referida estrada,
que não é da responsabilidade da Junta, a obra é das Águas de Santarém, mas que
poderão tentar negociar e ver o que é possível. Relativamente à biblioteca aguarda
disponibilidade da Dra. Luísa Cotrim para implementação de um software que permitirá
a inventariação informática de todos os livros da biblioteca. Na reunião com os técnicos
da CMS em visita à Casa do Alviela foi feito um levantamento do seu interior para
elaboração de projecto para criação de uma sala de reuniões. Esclareceu ainda que o
projecto USP consta de uma sondagem sobre o levantamento dos serviços básico que
fazem falta na freguesia. _________________________________________________
André Ribeiro – Levantou algumas questões sobre as reuniões descritas no relatório
de actividades da Presidente de Junta, destacando-se as seguintes, a iluminação da
muralha da Penha de São Domingos, está desligada porque razão? Projectos para o
Mouchão, tem a Junta algum conhecimento sobre o projecto da arranjos exteriores da
ilha e do edifício. Concretamente o que se passou na acção de fiscalização conjunta à
SUIPEC. Balanço da festa de Santo António, qual o resultado contabilístico. _________
Presidente da Junta – Relativamente à iluminação da muralha da Penha de São
Domingos, ela encontra-se desligada parcialmente por opção da Junta, para testar o
custo da energia. No que diz respeito aos projectos do Mouchão, a Junta não tem
nenhum projecto e aguarda que seja feito o levantamento topográfico da ilha. Na acção
de fiscalização conjunta estiveram presentes a GNR, a ARH, Ministério da Agricultura, a
ASAE, a CMS e a Junta de Freguesia de Pernes. No local verificaram a não existência de
qualquer animal, apesar de uma lagoa conter dejectos recentes, não havendo lugar a
qualquer levantamento de processo contra a SUIPEC. Refere ainda que as contas da
Festa de Santo António estão praticamente prontas e vão ser dadas a conhecer à
população. ____________________________________________________________
Mónica Frazão – Alerta para o facto da sede de Agrupamento estar em risco de
encerrar por falta de alunos e refere ainda que o encerramento do 1ºCiclo da Escola da
Chã ser um processo irreversível, justificando que pedagogicamente será o mais
correcto. ______________________________________________________________
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Sérgio Tormenta – Questiona sobre se alguma coisa já está decidida em relação ao
posto de abastecimento e à Zona de Desenvolvimento Económico. Em que ponto estão
as propostas de alteração de transito aprovadas na última Assembleia e como se
encontra a situação das obras dos passeios. Mouchão, qual a evolução do novo projecto
da muralha. ___________________________________________________________
Presidente da Junta – Posto de abastecimento, aguarda-se que um técnico da Galp
venha estudar e dar parecer sobre a localização actual do posto. ZDE, o poste de
electricidade já foi retirado e foi informada pela CMS que já foram iniciadas as
negociações para se avançar com as infra-estruturas. Alterações de trânsito, continuase a aguardar que a nova proposta seja aprovada em reunião de Câmara. Obra dos
passeios, ainda não foram obtidos mais desenvolvimentos a Junta continua a aguardar
informações da EP. Mouchão, já foi solicitado o novo projecto para a muralha, mas
ainda nada chegou à posse da Junta. ________________________________________
Pedro Teopisto – Afirma que era inevitável o encerramento da Escola do 1ºCiclo da
Chã de Baixo, uma vez que se verifica um acentuado decréscimo da natalidade. Mais
afirma que, correndo esta freguesia o risco de ver a EB1 de Pernes encerrada, será
necessário levar a cabo um esforço de investimento na rede de transportes escolares,
para assim atrairmos mais alunos às escolas da nossa freguesia. Em relação ao parque
desportivo, mais concretamente à construção do pavilhão, solicita, um pedido de
esclarecimento mais objectivo, da Junta de Freguesia à Câmara Municipal de Santarém
sobre esta situação, visto existirem algumas informações contraditórias oficiosas e
nenhuma resposta concreta oficial. Sobre os limites da freguesia afirma que com a
implementação do novo cartão do cidadão, Pernes vai perder eleitores, pelo que
questiona a Sra. Presidente sobre a possibilidade do agendamento de uma reunião
conjunta em que participariam os Presidentes de Junta das freguesias vizinhas, São
Vicente do Paúl e Achete, bem como um representante de cada bancada das diversas
Assembleias de Freguesia. ________________________________________________
Mónica Frazão – Sugere que se podia aproveitar a visita de “Os Verdes” à nossa
freguesia para tentar levar o assunto a Assembleia da Republica. _________________
Presidente da Junta – Sugere que a Assembleia solicite uma reunião conjunta com a
Câmara Municipal de Santarém, visto assim poder ter mais força, sobre as questões do
pavilhão desportivo. Relativamente aos limites das freguesias informa que está
agendada uma reunião com os Presidentes de Junta das Freguesias vizinhas para
depois das férias. _______________________________________________________
Pedro Teopisto – Em relação à Proposta 1 apresentada pela bancada PS discorda do
que foi dito anteriormente, frisando o facto de que se nada fizermos tudo continuará na
mesma. _______________________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Coloca à votação a Proposta 1, sendo
recusada com 6 votos contra PSD e CDU e 3 a favor PS. Em declaração de voto o PSD
afirma que não podemos fazer vigílias sem ter certezas e que essa será uma arma a
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utilizar em última instância. A CDU também em declaração de voto afirma que as
entidades competentes têm de agir primeiro e por isso ainda não é a altura certa. ____

- 2ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Ratificação do Protocolo da Delegação de Competências ____________________
Presidente da Junta – A assinatura favorável do protocolo vem na sequência de
outros mandatos anteriores, a Presidente afirma que foi uma decisão bastante
ponderada, mas a sua não assinatura traria mais contras do que prós. Remata ainda
que é inadmissível os atrasos nos pagamentos deste protocolo por parte da CMS. ____
Presidente da Mesa da Assembleia – Coloca à votação a ratificação do protocolo
que é aprovado por unanimidade. __________________________________________

- 3ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Apreciação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais
e respectiva avaliação ____________________________________________
Presidente da Junta – Não têm o inventario feito, uma vez que não é fácil valorizar
todos os bens pertencentes da Junta como por exemplo as estradas com asfaltamentos
e os fontanários. Perante esta dificuldade já solicitou ajuda à ANAFRE bem como ao
Município, mas foi informada que não existe legislação para a elaboração do mesmo.
Pede ainda sugestões à Assembleia para ultrapassar esta dificuldade. ______________
Presidente da Mesa da Assembleia – Propõe que seja dado um prazo de 10 meses,
até Abril de 2011, para que seja apresentado o inventário actualizado. Sugere ainda
que entretanto seja entregue a todos os membros uma cópia do inventário existente,
mesmo não elaborado de forma correcta, pelo anterior executivo. _________________

- 4ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Apreciação e votação do Relatório de Contas de 2009 da Junta de Freguesia de
Pernes _______________________________________________________________
Presidente da Junta – Pediu desculpa pelo atraso da apresentação das contas e
agradeceu ao anterior presidente pela ajuda que lhe prestou na elaboração das
mesmas. ______________________________________________________________
Passou a explicar o referido relatório e contas especificando algumas rubricas. _______
Guilherme Isidro – Lamenta o facto de este relatório ser entregue tardiamente assim
como a falta de informação detalhada, necessário à boa interpretação do mesmo. ____
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Afirma ainda que deve haver uma definição por parte do executivo do que se pretende
fazer com o posto de abastecimento, visto este representar a maior fatia do orçamento
da junta, sugere ainda que o posto de abastecimento deverá ser transferido para sul de
Pernes e nunca para norte. _______________________________________________
Pedro Teopisto – Considera necessário a apresentação de mais informação, mais
detalhada, a fim de se poder analisar de forma mais aprofundada as contas do
mandato. Não se justifica esta falta de informação dado o atraso na concretização
desta Assembleia. Sugere ainda a possibilidade da transferência do posto de
abastecimento para a ZDE. _______________________________________________
Óscar Henriques – Concorda com o que já foi dito relativamente à falta de informação
pormenorizada do relatório de contas. Sugere que seja apresentada uma tabela
comparativa dos litros vendidos nos últimos três anos. __________________________
Presidente da Junta – A Junta está a estudar as várias soluções para o posto de
abastecimento, incluindo a hipótese de deslocalizar, subaluguer ou funcionamento 24
horas por dia com pagamento automático. ___________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Coloca à votação o Relatório de Contas de
2009 que é aprovado por unanimidade. ______________________________________

- 5ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Outros assuntos de interesse para a Freguesia ____________________________
Presidente da Junta – Afirmou que apesar das queixas relativamente à qualidade da
água da rede, tudo está conforme, e as análises afixadas assim o comprovam. _______
Sobre Unidade de Saúde Familiar informa que o processo está em andamento e que
apenas falta o projecto das condutas de ar condicionado. ________________________
Guilherme Isidro – Questiona a Presidente sobre alguns pontos referidos na
Assembleia anterior. Dos quais se destacam o Posto da GNR, os Ecopontos e os
plátanos da nacional3. Levanta também a questão sobre uma vedação que está a ser
instalada por um particular na Estrada do Vale a cerca de 20cm do alcatrão. ________
Presidente da Junta – Respondendo às questões, afirma que a situação da GNR se
encontra inalterada, os Ecopontos estão na Câmara à espera de ser transportados por
um camião grua para as respectivas freguesias e os plátanos os funcionários da Junta
não lhes podem mexer e que já contactaram as Estradas de Portugal solicitando a
resolução do problema. Em relação à vedação da Estrada do Vale, diz não saber quais
os limites legais de distância da vedação à estrada mas pretende fazer cumprir a lei. __
Óscar Henriques – Pede que seja dada alguma dignidade ao Jardim do Alviela. _____
André Ribeiro – Chama a atenção para o estado de degradação dos espaços verdes
em Pernes, sobretudo da envolvente ao Bairro Social e do Largo da Penha. _________
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Sérgio Tormenta – Questiona sobre o futuro e possível encerramento do balcão da
Segurança Social em Pernes. ______________________________________________
Presidente da Junta – Confirma o fecho do Balcão da Segurança Social, apesar de
não lhe ter sido comunicada a data de encerramento do mesmo. Alerta também para a
possibilidade de serem transferidos para a Junta os serviços de balcão dos CTT. ______
Pedro Teopisto – Não pretendendo respostas do executivo reforça os seguintes
pontos. Sugere a possibilidade de entregar a contabilidade da Junta a um gabinete
privado; o futuro do pavilhão das Eiras; situação da Urbanização da Fonte do Amigo; a
limpeza da rua da Escola D. Manuel I; obras do Parque Desportivo; comemoração do
Centenário da Republica e acções que visem incrementar o número de alunos nas
Escolas da Freguesia. ____________________________________________________
Dão-se por terminados os trabalhos. ________________________________________
- Período de Intervenção do Público_____________________________________
José Viegas – Esclarece que foi a Junta de Freguesia que fez o levantamento das
linhas de água e não a CMS. Relativamente à biblioteca informa que se aguarda pela
disponibilidade da Dra. Luísa Cotrim há mais de quatro anos. Para o Mouchão afirma
que o projecto estava concluído e que para o edifício já existia um Estudo Prévio que já
tinha vindo a Assembleia de Freguesia para se determinar o que se pretendia com essa
obra. Dá conhecimento ainda da existência de um projecto de alargamento da sede da
Junta. Relativamente ao posto de abastecimento acha que não são necessárias obras e
que a Junta não deve ficar dependente da PETROGAL, pois o volume de vendas é
suficiente para se poder negociar propostas mais vantajosas. Relembra também que na
ZDE existe uma área pertencente à Junta de Freguesia destinada à construção de um
posto de abastecimento. _________________________________________________
Valentim Tormenta – Pergunta onde se encontram todos os projectos até agora
mencionados, visto nenhum deles ser apresentado em Assembleia e na Junta não se
encontrarem, a Junta é sempre o último interveniente a ter conhecimento dos
projectos. _____________________________________________________________
Presidente da Junta – Relativamente ao Mouchão os projectos da qual a junta tem
conhecimento nenhum está terminado e que o do edifício estava dependente de
levantamento topográfico. Relativamente ao projecto existente para a Sede da Junta,
foi considerado demasiado arrojado pelos técnicos tendo que ser reformulado
simplificando a obra de forma a responder directamente às necessidades mais
essenciais da Junta. _____________________________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Dá por terminada a Assembleia, agradecendo
a presença de todos e desejando boas férias. _________________________________
Assim se encerrou a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que
depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos presentes. ________________
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Pedro Miguel Batista Leal Teopisto

_____________________________

André Eduardo Marques de Oliveira Afoito Ribeiro _____________________________
Patrícia Carla Araújo Gonçalves Afoito

_____________________________

Mónica Sofia Henriques Frazão

_____________________________

Óscar Miguel Martins Henriques

_____________________________

Nuno Miguel Vieira Jorge

_____________________________

Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta

_____________________________

Guilherme Luís Neves Isidro

_____________________________

Julieta Risota da Conceição Sousa e Silva

_____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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