
ATA nº 15 Mandato 2017/2021 

Sessão da Assembleia de Freguesia de 30 de setembro de 2020 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, 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, em Pernes, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos, conforme Edital nº 2/2020.(Anexo 1) ---------------- 

1º- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre a 

atividade da Junta e da sua situação financeira, desde a última sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------                  

2º- Toponímia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3º- Outros assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------------------ 

Estiveram presentes os seguintes eleitos: ------------------------------------------------------------ 

Presidente – Eleito PS  Raúl Augusto Duarte Violante 

1º Secretária- Eleito PS Ana Margarida Coelho Camões  

2º Secretária – Eleito PS Anabela Rodrigues Piçarra Batista 

Eleito PS   Luis Miguel da Silva Ferreira 

Eleito PSD   Sérgio Alexandre Magalhães Tormenta 

Eleito PSD   Carlos Alberto de Almeida Maria 

Eleito PSD   André Eduardo Marques Oliveira Afoito Ribeiro 

Eleito CDU   Estanislau Gonçalves 

Eleito CDU   Bruno dos Santos Carvalho  

O Executivo esteve presente através dos seguintes membros:  

Secretária    Adélia Maria dos Reis da Silva Veneno 

Tesoureiro   Vitor Luís de Oliveira Carvalho 

Nos termos do nºs 5 e 6 do artigo 3º da Lei nº 1-A/2020, de 19 de março, republicada 

pela Lei nº 28/2020, de 28 de julho, a Assembleia de Freguesia realizou-se sem a 

presença de público, pelo que a presente ata deverá ser divulgada no prazo de cinco 

dias úteis posteriores à sua realização. ---------------------------------------------------------------- 

- Abertura da sessão --------------------------------------------------------------------------------------

Presidente da Mesa da Assembleia – Cumprimentou todos os membros das bancadas 

e os membros presentes do executivo da Junta. O sr. Presidente da Junta não esteve 

presente por motivo de doença. O eleito pelo PS Fernando Alberto Lopes Gomes, 

justificou a ausência, sendo substituído por Luis Miguel da Silva Ferreira. Colocou de 



seguida a ata da última reunião à discussão, que mereceu a intervenção de Bruno 

Carvalho solicitando a integração de uma referência às tampas de esgoto existentes na 

EN 3, que não consta da ata, questão que vai ser integrada na respetiva ata. Submetida 

a votação foi a ata aprovada, por maioria com a abstenção de Luis Ferreira, em virtude 

de não ter participado na reunião.--------------------------------------------------------------------

1º- Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre a 

atividade da Junta e da sua situação financeira, desde a última sessão ordinária da 

Assembleia de Freguesia.(Anexo 2)--------------------------------------------------------------------

André Ribeiro – Referindo-se à reunião de dezassete de setembro da Câmara com as 

Juntas de Freguesia, solicitou esclarecimentos sobre o ponto de situação da revisão do 

PDM.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secretária da Junta – Esclareceu que a reunião foi realizada em videoconferência e 

que se destinou a dar a conhecer o projeto final da revisão do PDM, que será enviado 

para às Juntas para apreciação.--------------------------------------------------------------------------

-------Tesoureiro da Junta – Informou ainda que os eleitos irão ter alguma formação 

para poderem esclarecer dúvidas aos cidadãos no período de consulta pública do 

PDM.-------Estanislau Gonçalves – Solicitou esclarecimentos sobre o projeto das obras 

no Mouchão Parque e se os lugares da freguesia estão contemplados na revisão do 

PDM.---------------Tesoureiro da Junta – Informou que quanto ao projeto do Mouchão 

Parque está marcada uma reunião para o próximo dia nove de outubro com os 

projetistas. Sobre o PDM o executivo fez, na devida altura, convite a diversas entidades 

e cidadãos para se propor o ideal para a freguesia. ------------------------------------------------

-------------------Sérgio Tormenta – Referiu que dada a importância do projeto do 

Mouchão Parque,  solicitou que seja distribuído aos eleitos uma cópia do contrato com 

a empresa projetista, Opengreen,  para melhor acompanhamento dos prazos 

contratualizados .--- 2º- Toponímia.( Anexo 3)------------------------------------------------------

----------------------------Secretária da Junta – Explicou as razões da proposta, tendo sido a 

Câmara a solicitar o parecer à Junta, dado que a União de Freguesias de Casével e 

Vaqueiros tinha remetido para o Município a proposta aprovada naquela freguesia 

relativa ao nome do arruamento.-----------------------------------------------------------------------

----------------------------Sérgio Tormenta – Informou que aceita o nome proposto, mas 

entende que a Junta deverá ser mais pró-ativa e não andar a reboque de outras juntas 

de freguesia------------Estanislau Gonçalves - Entendeu que é um grave precedente 

uma junta limítrofe ter aprovado o nome de arruamento que pertence às duas 

freguesias e o assunto ser do conhecimento da Junta de Pernes por intermédio da 

Câmara, embora não discorde com o nome a atribuir.--------------------------------------------

------------------------------------------------André Ribeiro – Defendeu que se deverá dar 

nome às ruas que ainda não o têm, pois que é vergonhosa a nossa inércia e que 

tenham de ser os privados ou as juntas limítrofes a fazer um trabalho que deveria por 

obrigação competir à nossa Junta.----------------------Secretária da Junta – Informou ser 

necessário realizar um levantamento a nível da freguesia para verificar os arruamentos 

que se encontra sem nome---------------------------Sérgio Tormenta – Alertou para o facto 

de certamente a União de Freguesias de Casével e Vaqueiros terem assim procedido 

por desconhecimento dos trâmites a cumprir. No entanto que poderíamos aprender 



com o caso agora em análise que pode fazer jurisprudência para situações idênticas de 

atribuição de nomes a arruamentos que pertençam a duas freguesias.----------------------

---------------------------------------------------Presidente da Assembleia – Referiu que numa 

política de boa vizinhança o executivo da União de Freguesias de Casével e Vaqueiros 

deveria ter consultado previamente o executivo de Pernes e após essa diligência o 

assunto seguir para ambas as Assembleias de Freguesia para aprovação. Quanto às 

ruas da Chã de Baixo e Outeiro de Fora referiu que não sendo possível dar nomes às 

ruas que estão em território das freguesias vizinhas, mas quanto às restantes se 

poderia iniciar o processo de atribuição de nomes. Tesoureiro da Junta – Alertou que o 

processo é complicado, porque nas ruas que pertencem a duas freguesias haverá uma 

perda de eleitores significativa para a Freguesia de Pernes. -------------------------------------

-------------------------------------------------- Estanislau Gonçalves – Lembrou que se deverá 

mais uma vez insistir junto da Câmara para a resolução do processo dos limites da 

freguesia. -------------------------------------------Presidente da Assembleia – Não havendo 

mais pedidos de intervenção, submeteu a proposta a votação, que foi aprovada por 

unanimidade.---------------------------------------- 3º- Outros assuntos de interesse para a 

Freguesia. -----------------------------------------------Secretária da Junta – Deu a conhecer o 

pedido de demissão apresentado pela funcionária Vanda Teopisto. Informou também 

sobre alguns atos ocorridos no passado dia quatro do corrente mês em que algumas 

pessoas de etnia cigana destruíram e se apropriaram de peças do sistema de rega do 

Rossio, tendo a GNR levantado um auto, e a Junta de Freguesia apresentado queixa. ---

---------------------------------------------------------Sérgio Tormenta – Perguntou ao executivo 

se não pretende fazer uma reunião com os membros da Assembleia para apresentação 

do projeto do Mouchão e em conjunto se fazer pressão para que o processo corra 

célere tanto mais que vamos entrar em ano de eleições e que o sr. Presidente da 

Câmara assumiu o compromisso de a obra ser realizada neste mandato, pelo que é 

uma oportunidade a não perder. Alertou para a existência de caixotes do lixo 

danificados junto à Escola Primária e do elevado número de gatos que existem na via 

pública, nomeadamente nas traseiras do lar. Mais solicitou esclarecimentos sobre a 

situação da transferência do Pavilhão das Eiras para a Junta e para quando uma 

resolução quanto ao amianto da cobertura e a retirada da elevada quantidade de lixo 

que está no seu interior. ---------------------------------------------------------Carlos Maria – 

Alertou também para o elevado número de pombos que circundam o Rossio e que 

fazem ninhos em muitos edifícios. ----------------------------------------------------Tesoureiro 

da Junta – Esclareceu quanto aos prazos contratuais para o projeto do Mouchão 

Parque e logo que a empresa entregue o estudo prévio o executivo pedirá uma 

reunião conjunta com a Assembleia para sua apreciação.----------------------------------

Secretária da Junta – Informou que quanto aos caixotes do lixo danificados não tem 

sido fácil o contacto com a empresa responsável pela recolha. Relativamente aos gatos 

abandonados a Junta irá contactar com o veterinário municipal para pedir ajuda. Sobre 

o amianto e o lixo acumulado no interior do pavilhão foi pedido a sua retirada e esteve 

marcada para o dia dezassete de setembro, mas tal não se verificou. Quanto ao 

amianto não houve qualquer resposta. ---------------------------------------------------------------

------------Bruno Carvalho – Sugere que, quanto ao lixo do pavilhão, seja pedido o auto 



de recolha do dia dezassete de setembro a fim de se perceber o que aconteceu. ---------

---------------Presidente da Assembleia – Informou que às quintas-feiras a Resitejo envia 

uma camioneta a Pernes para recolha de cartão, o que facilita os ecopontos. Quanto 

aos gatos e conforme experiência nessa questão, não é de fácil resolução. -----------------

-----Estanislau Gonçalves – Solicitou esclarecimentos sobre a substituição da 

funcionária demissionária; se há alguma novidade quanto ao processo do novo 

pavilhão junto à Escola D. Manuel I; se já há datas para a limpeza dos rios conforme 

assumido pela Câmara, e como está o processo das obras de arranjo da sede da junta. 

Referiu-se ainda aos custos da rampa de acesso à sede da Junta e ainda aos maus 

cheiros que têm sido sentidos nos últimos dias em Pernes, parecendo ser provenientes 

de pecuárias ----------Secretária da Junta – Esclareceu que quanto à substituição da 

funcionária administrativa para já o executivo não está a pensar em substituição e que 

em tempo de férias se terá de socorrer do Centro de Emprego. Quanto ao processo do 

novo pavilhão a Câmara abriu concurso e quanto à limpeza dos rios nada se sabe. A 

Câmara Municipal e a Assembleia Municipal aprovaram o subsídio para rampa, mas a 

Junta terá de pagar quinhentos euros restantes. Os maus cheiros dos últimos dias 

foram denunciados às entidades competentes -----------------------------------------------------

-------------------------------Tesoureiro da Junta – Informou que os arranjos da sede da 

Junta de Freguesia são prioritários mas não há disponibilidades para o desejável. O 

executivo irá tentar dar prioridade às portas e janelas. -------------------------------------------

--------------------------------André Ribeiro – Questionou sobre o processo dos 

alcatroamentos e da falta de alguma iluminação por detrás dos prédios da Terra Fria ---

-------------------------------------------------Tesoureiro da Junta – Esclareceu que este ano os 

alcatroamentos previstos não irão avançar pois a retenção de vinte e cinco por cento 

do subsídio para amortização da dívida às Aguas de Santarém, inviabiliza a sua 

execução. Quanto à iluminação na Terra Fria verifica-se uma avaria que se espera estar 

solucionada em breve. -----------------------Bruno Carvalho – Solicitou informação se 

houve algum contacto da Comissão de Pais ou da Direção da Escola sobre as ações a 

implementar com a pandemia e para quando se prevê a reunião com a Câmara 

Municipal sobre a poluição. -------------------------------------Secretária da Junta – Informou 

que a situação está controlada no cumprimento das regras sanitárias impostas, tendo 

sido distribuídos tapetes desinfetantes e álcool gel. –Presidente da Assembleia – 

Lamentou que até à data não tenham sido realizadas as reuniões solicitadas sobre o 

problema da poluição e também sobre a questão dos limites da freguesia, tanto mais 

que quanto aos limites da freguesia está há muito constituída uma comissão no âmbito 

da Assembleia Municipal da qual também fazem parte os srs. Presidentes da Câmara e 

da Assembleia Municipal, pelo que vai de novo insistir para que se realizem , mas 

presencialmente. --------------------------------------------------------------------Estanislau 

Gonçalves – Solicitou esclarecimentos sobre se o Festival do Azeite e a Feira de Pernes 

se irão realizar, atendendo à situação decorrente da pandemia.  ----------------

Tesoureiro da Junta – Informou que se deverá aguardar pelas medidas a anunciar pelo 

Governo após o dia quinze de outubro, data em que terminam as atuais restrições. -----

Presidente da Assembleia – Com o acordo de todos os eleitos propôs uma reunião 

para o próximo dia vinte e um de outubro pelas vinte e uma horas a fim de se tratar do 



programa das comemorações do Dia Foral. E não havendo nada mais para tratar o 

Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia encerrou os trabalhos, de que, para 

constar, se lavrou a presente ata, que depois de aprovada, vai ser assinada pelos 

eleitos presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


