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Acta nº 4 Mandato 2009/2013
Sessão de Assembleia de Freguesia de 27 de Outubro de 2010
No dia vinte e sete de Outubro de dois mil e dez, deu-se continuação da Assembleia de
sessão ordinária de dia vinte e três de Outubro. Pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, 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, deu
continuidade à ordem de trabalhos da reunião anterior: ________________________
1- Ouvir a população; ________________________________________________
2- 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

Bruno da Silva Carvalho

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

Secretário

Vicente Carlos Flor Batalha

Tesoureiro

Afonso Manuel Meireles Silveira

Presidente da Mesa da Assembleia – Informa que quem substitui o membro da
bancada CDU Óscar Henriques, é Bruno Carvalho, após justificação por escrito. ______
Dá também conhecimento que nesta continuação da Assembleia já estão presentes
todos os membros do executivo, bem como um funcionário da junta que irá auxiliar na
recolha de apontamentos para a elaboração da acta. ___________________________
Dá continuação ao Ponto nº1 da Ordem do dia “Ouvir a População”, resumindo os
pontos já abordados na reunião anterior. ____________________________________
Mário Gomes – Alerta para o facto que o lixo do cemitério está a ser vazado no seu
terreno, solicitando que o mesmo seja de lá retirado. ___________________________
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Presidente da Junta – Afirma que vai resolver a situação. ______________________
Teresa Gomes – Pergunta de quem é a responsabilidade de despejar os ecopontos e a
quem se deve solicitar que os mesmos sejam despejados. _______________________
Vicente Batalha – Informa que a responsabilidade da recolha do plástico é da
empresa Resitejo e que a recolha do papel e vidro está a cargo de uma empresa
contratada pela CMS. Afirma ainda que estão atribuídos dez ecopontos à freguesia e
que espera que sejam colocados até ao final do ano. ___________________________
Cristina Gomes – Alerta para o facto de estar a ser acumulado lixo junto ao pavilhão
das Eiras assim como na ponte velha. _______________________________________
Presidente da Junta – Dá conhecimento que um técnico da CMS se deslocou à ponte
velha para estudar uma possível reabilitação do espaço, mas não existe verba para tal.
Em relação ao lixo já se solicitou a quem o lá colocou que proceda à sua remoção.
Junto ao pavilhão a junta não tem conhecimento dos responsáveis que lá colocaram o
lixo. __________________________________________________________________
Vicente Batalha – Comunica que está a ser criado um espaço nas traseiras da junta
para depósito de monos que serão uma vez por mês recolhidos pela CMS. __________
Valentim Tormenta – Pergunta como está o processo das obras do pavilhão
Gimnodesportivo. _______________________________________________________
Presidente da Junta – Refere que recebeu um ofício do Presidente da Câmara que
dava conhecimento que as obras se iriam iniciar. Tentou ainda hoje falar com o
vereador João Leite mas não teve sucesso. Ao certo só tem conhecimento de que uma
das escrituras do terreno já se encontra feita. _________________________________
Mário Gomes – Sugere que seja criado um folheto promocional da freguesia de
Pernes. _______________________________________________________________
Presidente da Junta – É um assunto que já foi falado no executivo, mas ainda não foi
posto em prática. Fazer um roteiro de percursos pedestres é uma ideia a concretizar. _

O Presidente da Mesa da Assembleia foi substituído pelo Primeiro Secretário, passando
a fazer parte do público e entreviu como Presidente do Atlético Clube de Pernes. _____
Pedro Teopisto – Agradeceu as palavras de felicitação da Presidente de Junta
relativas ao Torneio Vila de Pernes realizado pelo ACP. Reforça a necessidade da
construção de um campo sintético para que as actividades desportivas do ACP ainda
possam correr melhor. ___________________________________________________

- 2ºPonto da ordem de trabalhos__________________________________
Outros Assuntos de Interesse para a Freguesia ___________________________
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Mónica Frazão – Destaca a coragem da Presidente da Junta ao comparecer na
Assembleia, apesar do seu estado de saúde. __________________________________
Sérgio Tormenta – Apresenta uma proposta relativamente à muralha do Mouchão, na
qual solicita à ARH que considere a obra de carácter urgente e prioritária, para que a
adjudicação seja mais célere. ______________________________________________
Presidente da Junta – Diz que os técnicos consideraram que era preferível suspender
as obras devido ao Inverno que se aproxima. _________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Coloca a proposta (anexo1) da bancada PSD à
votação e é aprovada por unanimidade. _____________________________________
Sérgio Tormenta – Levanta várias questões abordadas na última Assembleia, com o
intuito de se saber os seus desenvolvimentos. 1ª como está a ser efectuado o
transporte escolar do Primeiro Ciclo. 2ª quais são as normas a que se refere o técnico
da CMS relativamente às alterações de trânsito na área envolvente à Escola Primária.
3ª limpeza e vedação do terreno da balança. 4ª reunião com os presidentes de junta
das freguesia envolventes para resolver a questão dos limites da freguesia. 5ª
ecopontos porque é que ainda não estão em Pernes. ___________________________
Afonso Silveira – Relativamente aos transportes escolares, responde que neste
momento estão a ser efectuadas cinco voltas para conseguir trazer todos os alunos. Já
se tentou pedir mais uma auxiliar para ser possível colocar outro carro a fazer a volta,
mas até este momento ainda não foi possível. ________________________________
Vicente Batalha – Afirma que não esteve de acordo com o fecho da Escola da Chã e
que foi feito um ofício a solicitar mais uma funcionária para a Escola de Pernes. Conclui
que a junta não tem condições de pessoal para colocar mais uma carrinha ao serviço
dos transportes escolares. ________________________________________________
Patrícia Afoito – Pergunta se a junta tem alguma informação sobre o futuro do Jardim
de Infância da Chã. _____________________________________________________
Presidente da Junta – Responde que não tem conhecimento algum sobre essa
situação. ______________________________________________________________
Guilherme Isidro – Sugere que as cinco voltas sejam alternadas, para que não sejam
sempre os mesmos alunos a serem prejudicados. ______________________________
Afonso Silveira – Essa sugestão está prevista desde inicio, apenas não está definida a
periodicidade das mesmas, sendo à partida mais favorável por período. ____________
Mónica Frazão – Declara que os alunos que vieram da Escola das Comeiras foram
fundamentais para que fosse possível a criação de quatro turmas no 1º Ciclo em
Pernes. Relativamente ao transporte afirma que não tem havido queixas por parte dos
pais. _________________________________________________________________
Pedro Teopisto – Questiona a junta sobre o que pensa fazer para angariar alunos de
outras freguesias, como por exemplo Vaqueiros e Arneiro das Milhariças. Acha que se
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deve criar meios de transporte próprios e sugere que seja marcada uma reunião
informal com os membros da Assembleia em que o assunto principal seja a envolvência
escolar. _______________________________________________________________
Presidente da Junta – Relativamente à balança, não tem nada em concreto. À
reunião com as freguesias, promete ser marcada para breve. ____________________
Vicente Batalha – No que diz respeito às alterações do trânsito afirma que não têm
preferência sobre nenhuma solução em concreto apenas querem o problema resolvido.
Sobre os ecopontos afirma que a CMS não tem capacidade para os entregar. ________
Guilherme Isidro – Não concorda com as razões apresentadas pelo técnico de trânsito
para não aceitar a proposta da Assembleia e diz desconhecer as normas referidas.
Reforça a necessidade da vinda do técnico a uma reunião com os membros da
assembleia. Para os ecopontos, refere que existem dois carros na terra com capacidade
para fazer o transporte dos mesmos. ________________________________________
Patrícia Afoito – Questiona sobre como está a correr o Projectos Escolhas e como se
encontra a situação do Posto da Segurança Social em Pernes. Reforça o pedido de
esclarecimentos sobre a situação da vedação da Escola EB1 de Pernes. _____________
Vicente Batalha – Informa que o Projecto Escolhas está a correr bem, que foi feito um
pedido de reunião à junta por parte dos promotores do Projecto, mas até à data não
tem qualquer informação oficial sobre a situação. A directora da Segurança Social já
recebeu a junta e propôs que fosse esta a assumir todos os serviços, se quisesse que
os mesmos continuassem em Pernes. A junta não tem capacidade nem funcionários
suficientes para prestar esses serviços. Relativamente à vedação, refere que foi feito
um ofício recentemente para a CMS do qual ainda não se obteve resposta. Foi feito um
pedido de avaliação do perigo e das responsabilidades dos proprietários. ___________
Guilherme Isidro – Abordou vários assuntos. 1º no que diz respeito à ETAR afirma
que enquanto os colectores não tiverem todos ligados, esta não será eficaz. 2º quanto
às taxas de saneamento cobradas indevidamente considera que é obrigação da junta
defender os seus habitantes e informar a população. 3º as valetas da estrada do vale
estão entupidas de terra, as da Chã bem feitas à excepção da situação apontada pelo
Sr. Joaquim Cintrão, as da Quinta de São Silvestre não têm a dimensão necessária para
receber o excesso de águas originadas pela impermeabilização do parque da feira e as
da estrada da Póvoa das Mós apenas necessitam de cinco metros de cimento para
serem reparadas. 4º estrada do Rio Centeio tem troços com vegetação em cima da
estrada, abateu e tem buracos por tapar. 5º o mercado semanal não está regulado e é
possível não cortar a estrada de acesso ao relógio, o espaço tem que ser reorganizado.
6º carrinha da junta, questiona sobre a sua utilização aos fins de semana para obras
particulares. _________________
Presidente da Junta – O problema das valetas passa por erros iniciais de construção,
uma vez que não são adequadas à quantidade de água que é necessário escoar em
períodos de elevada precipitação. Na estrada do Porto Centeio é da responsabilidade da
CMS a limpeza da vegetação, o que ainda não foi efectuado. A reparação do
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abatimento da estrada é um trabalho em que o proprietário do terreno contíguo
também deve intervir. O mercado, na sua opinião pessoal deveria sair da sua actual
localização, mas enquanto se mantiver no Rossio algumas alterações deveriam ser
implementadas, para isso a junta tem em estudo um projecto com base no da CMS
para regulamentar o mercado e feira. A carrinha da junta, pode ser utilizada por
particulares fora das horas de serviço, tendo apenas que a requisitar e repor no final da
utilização o combustível consumido. Não existe regulamento, mas é uma questão que
pode ser resolvida. ______________________________________________________
André Ribeiro – Solicita um balanço da situação das obras do Mouchão Parque.
Pergunta como se encontram os projectos para o interior da ilha e para o edifício,
afirmando que é da responsabilidade da junta fazer pressão sobre a CMS para que
estes projectos tenham andamento enquanto a obra estiver parada, conclui que é
lamentável ficarmos mais dois ou três anos sem a obra terminada. ________________
Presidente da Junta – Afirma que da parte da obra da ARH falta o paredão e a ponte
pedonal e que enquanto estes não estiverem concluídos não se pode avançar com mais
obras. A ARH ficou de enviar para a CMS os projectos finais (paredão e ponte). ______
Sérgio Tormenta – Relativamente a uma reunião, com os técnicos da CMS, o
empreiteiro e a junta, falada na primeira parte desta Assembleia, pretende saber se foi
feito um auto das deficiências detectadas nesta obra e se a junta teve acesso a essas
informações por escrito. Pretende saber ainda se a CMS proibiu a junta de fazer
qualquer reparação às deficiências detectadas no Rossio e se essa ordem foi dada por
escrito. Sobre a ZDE, gostava de saber qual é a próxima etapa, uma vez que o poste já
foi retirado. ____________________________________________________________
Nuno Jorge – Deixa uma palavra de apreço ao partido “Os Verdes”, que pediu
esclarecimentos ao governo sobre a pecuária SUIPEC. Pergunta ao executivo sobre a
situação desta pecuária. __________________________________________________
Presidente da Junta – Sobre o Rossio, não existe qualquer ordem por escrito
impedindo a intervenção da junta na correcção das deficiências, mas irá solicitar mais
informações sobre o assunto. Na ZDE o problema agora é com as infra-estruturas que
estão a cargo da empresa Tecnovia. Relativamente à SUIPEC não existem mais
informações. ___________________________________________________________
Pedro Teopisto – Recebeu informações de que a obra do pavilhão gimno-desportivo
iria ter inicio, tem pena de que se continue a esquecer o campo de futebol. _________
Guilherme Isidro – Relembra que foi solicitado uma cópia do inventário existente. __
Vicente Batalha – O complexo desportivo não está esquecido, visto que é alvo de
intervenções nas Assembleias Municipais. ____________________________________
Presidente da Mesa da Assembleia – Sugere que as intervenções das elementos do
executivo nas Assembleias Municipais passem a fazer parte da informação escrita da
Presidente de Junta. _____________________________________________________
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Dão-se por terminados os trabalhos. ________________________________________
- Período depois da ordem do dia _______________________________________
Manuel João Frazão – Considera que não é pedagógico o facto dos alunos terem que
se levantar tão cedo para se deslocarem para a escola e afirma que o Agrupamento D.
Manuel I deve ser envolvido nesta questão dos transportes, por forma a minorar o
desgaste das crianças. ___________________________________________________
Celeste Cadima – Afirma que o Agrupamento conta este ano com menos sete
auxiliares relativamente ao ano anterior, o que dificulta a resolução deste problema. __
Presidente da Mesa da Assembleia – Dá por terminada a Assembleia, agradecendo
a presença de todos. ____________________________________________________
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 na segunda parte da
desta Assembleia. _______________________________________________________
Pedro Miguel Batista Leal Teopisto

_____________________________

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

_____________________________

Mónica Sofia Henriques Frazão

_____________________________

Bruno da Silva Carvalho

_____________________________

Nuno Miguel Vieira Jorge

_____________________________

Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta

_____________________________

Guilherme Luís Neves Isidro

_____________________________

Julieta Risota da Conceição Sousa e Silva

_____________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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