
 
 

ACTA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  

ORDI�ÁRIA DE 28 de Dezembro de 2009 

 

--------Aos vinte oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e nove, pelas vinte e 

uma horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Fridão, sito no lugar de Leira do Monte, 

Edifício Sede da Junta/Centro Social da Freguesia de Fridão, Concelho de Amarante, 

conforme o disposto no artigo 13 da Lei 169/99 de 18 de Setembro.------------------------- 

--------Encontravam-se presentes os seguintes elementos da Assembleia de Freguesia: 

José Pedro Mendes Alves, Marta Alexandra Teixeira Da Cruz, Ricardo Manuel Pinto 

Ribeiro, Filipe Dos Reis Pinheiro, Andreia Carina Barros Teixeira, José Manuel Da 

Silva Pinto. Verificou-se a ausência da senhora Sandra Marília Pinheiro Carvalho, 

justificando a sua falta por motivos profissionais.----------------------------------------------- 

--------Encontravam-se também presente senhor Presidente da Junta Freguesia De Fridão 

José Joaquim de Magalhães Teixeira, tendo se verificado a ausência do senhor Manuel 

António da Silva Pinto na qualidade Secretário, ausente em França e Pedro André 

Gonçalves Pereira por profissionais.--------------------------------------------------------------- 

--------Composta a mesa, os trabalhos prosseguiram com a seguinte ordem:----------------- 

Ponto nº 1 – Análise, Discussão e Votação da Proposta de Alteração do Regimento;----- 

Ponto nº 2 - Análise e Discussão do Relatório de Actividades e da Situação Financeira;- 

Ponto nº 3 – Análise, Discussão e Votação da Proposta da Tabela de Taxas ou 

Emolumentos, Concessões, Licenças e Autorizações para o Quadriénio 2009/2013;------- 

Ponto nº 4 – Análise, Discussão e Votação dos Documentos Provisionais - 2010.--------- 

Ponto nº 5 – Apresentação do Projecto para Construção de novas “Casas de Banho “ na 

Igreja e Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente ao Cemitério.------------------------------- 

Ponto nº 6 – Período Aberto ao Público;---------------------------------------------------------- 

--------Aberta a sessão de trabalhos através da leitura do edital convocatório, foi feita a 

chamada dos elementos da assembleia de freguesia convocados para esta reunião. Posto 

isto o senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia informou os presentes que 

existe um Email para a Assembleia de Freguesia e que as convocatórias, documentos de 

suporte e actas serão publicados no sitio de interne da Junta de Freguesia de Fridão. 

Também informou que para melhor organização dos trabalhos da assembleia de 



freguesia passa existir lugar especifico para o uso da palavra, tanto para os elementos da 

Assembleia de Freguesia como para o público.-------------------------------------------------- 

--------Passou-se ao período antes da ordem do dia e usaram da palavra, neste período, os 

seguintes senhores: Filipe dos Reis Pinheiro, Marta Alexandra Teixeira da Cruz, Ricardo 

Manuel Pinto Ribeiro e José Pedro Mendes Alves.---------------------------------------------- 

--------No uso da palavra o Senhor Filipe dos Reis Pinheiro defendeu a isenção de taxas 

para o ano de 2010 alegando que o país passava por um período de crise e que é uma boa 

medida da Junta de Freguesia para com a sua população. Colocou ainda as seguinte 

questões ao Senhor Presidente da Junta Freguesia de Fridão: para quando a recolha de 

lixo duas vezes por semana na freguesia; se existe algum plano para retirar o lixo do 

lugar do peso junto à EM 312; se a Junta já iniciou conversações com a Câmara para 

celebração de um protocolo para uso da Quinta das Fontainhas pela população; e qual 

situação relativamente ao Centro Escolar e à Barragem de Fridão.---------------------------- 

--------De seguida, usou da palavra o Senhor Presidente da Junta, para responder ao 

Senhor Filipe Reis e começou por dizer que havia um ponto de ordem trabalhos, 

relativamente às taxas e que nessa altura responder-lhe-ia com outra profundidade sobre 

esse assunto. No tocante à recolha do lixo que os serviços da Câmara alegam que não 

têm motoristas suficientes neste momento para satisfazer essa pretensão mas que tal 

situação prevê-se resolvida a partir de Março, segundo fontes da CMA. Relativamente 

aos amontoados de lixo situados no caminho do Peso junto à EM 312, que os serviços da 

Junta de Freguesia têm efectuado várias limpezas nesse local e que não têm sido 

suficientes para solucionar a situação, disse que este problema também passava por uma 

questão cívica e que se a população não se envolvesse, o problema nunca ficaria 

solucionado definitivamente. No entanto, ressalvou que muito daquele lixo lá colocado 

não provém de habitantes da Freguesia de Fridão, mas também de outras Freguesia 

vizinhas. Informou ainda de uma reunião realizada recentemente com o Senhor Vereador 

do Pelouro do Ambiente onde ficou acordado entre eles, fazer uma visita ao local, para 

resolver esta e outras situações, no sentido de solucionar os problemas. No tocante ao 

Protocolo com a Câmara para o uso da Quinta das Fontainhas pela população de Fridão, 

o Senhor Presidente da Junta informou a Assembleia, que este ficou seriamente 

comprometido, visto que, com as construções das Barragens em Fridão, este espaço fica 



 
 

consideravelmente inundado de água. No tocante ao Centro Escolar, que acha que a 

Freguesia de Fridão é aquela que reúne mais condições para a localização do mesmo, 

não só pelo dinamismo demográfico que apresenta, mas também, devido à sua 

centralidade. Dando como exemplo a localização da Tele–escola, que já na altura 

abrangia as Freguesias das Fraldas do Marão. Que sempre achou que a melhor 

localização do Centro Escolar era a parte alta da Quinta das Fontainhas, porque no seu 

entender, cumpria os critérios estabelecidos pela rede escolar. Que no entanto, face ao 

projecto da Barragem de Fridão, este local poderia estar comprometido e que, a Junta de 

Freguesia estava neste momento a tentar arranjar uma segunda alternativa de terrenos 

para a localização do mesmo. Relativamente à Barragem de Fridão, informou os 

presentes que teve uma reunião, no dia 3 de Dezembro, na casa da Portela, onde a EDP o 

informou sobre o Estudo de Impacto Ambiental da Barragem de Fridão, disse que é sua 

intenção promover o debate sobre essa questão, que poderia ser numa Assembleia 

Extraordinária, mas que só o fazia com pessoas habilitadas para o efeito no sentido do 

melhor esclarecimento possível à população. O Senhor Filipe dos Reis Pinheiro usou 

novamente da palavra para perguntar se era intenção da Junta de Freguesia constituir 

uma Comissão de acompanhamento à construção da Barragem de Fridão. O Senhor 

Presidente da Junta respondeu que não cabe à Junta de Freguesia criar essa comissão, 

mas á Assembleia de Freguesia. Referiu ainda que ele próprio, não se importa de fazer 

parte de uma comissão, mas que acha mis conveniente estar liberto desse tipo de 

comissões para poder defender os interesses da Freguesia Fridão.---------------------------- 

--------No uso da palavra a Senhora Marta Cruz perguntou qual o ponto da situação 

relativamente ao Banco de Ajudas Técnicas. O Senhor Presidente da Junta respondeu 

que este é um serviço de elevado valor para a Freguesia e para todo o concelho de 

Amarante, que este é talvez o maior Banco de Ajudas Técnicas do concelho, que vem ao 

encontro das necessidades da população mais vulnerável. Informou ainda que a Mota 

Engil, parceira neste projecto, ofereceu mais equipamentos para o referido Banco.-------- 

--------O Senhor Ricardo Manuel Pinto Ribeiro, no uso da palavra perguntou, qual o 

ponto da situação relativamente ao Serviço de Farmácia. O Senhor Presidente da Junta 

disse que a Farmácia arrancou com relativo sucesso, embora se encontre ainda, numa 

fase embrionária e que a entidade parceira deste projecto se encontra muito satisfeita e 



que este também é um serviço de elevado valor para a população, funcionando 

exactamente como uma Farmácia, dando como exemplo, a venda de medicamentos a 

crédito, para a população mais vulnerável.-------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Filipe Reis usou da palavra para perguntar ao Senhor Presidente da 

Junta se havia possibilidade de financiar medicamentos à população mais vulnerável. O 

senhor Presidente da Junta respondeu que não tinham condições orçamentais para tal, 

argumentado que existem outros mecanismos para situações de vulnerabilidade através 

da acção social ou através do regime social do estado Português. O Senhor José Pedro 

Mendes Alves prescindiu da palavra porque os assuntos que queria tratar já tinham sido 

esclarecidos.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Terminado o período antes da ordem do dia, passou-se de imediato à ordem de 

trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente ao primeiro ponto, o Senhor Presidente da Assembleia passou a ler 

uma proposta de alteração à proposta de Regimento elaborada pelos dois partidos (PS e 

PSD) em reunião efectuada para o efeito, no dia doze de Dezembro de 2009,  no edifício 

Sede da Junta, que consta do seguinte teor:------------------------------------------------------- 

1.“ É, no nosso entender, importante quer pela transparência, quer pelo rigor, quer pela 

legalidade, que a acta seja lida na Assembleia. Como tal propomos que o nº 4 do Artigo 

25º do Regimento proposto seja corrigido para: “4. A acta da sessão anterior é em 

seguida lida e votada…” por forma a cumprir o disposto do Artigo 92º do D.L. 169/99 

com as alterações da Lei nº 5-A/2002 de 11/01;-------------------------------------------------- 

2. Quanto ao ponto nº 2 do Artigo 22º do Regimento proposto, é, sem dúvida, prejudicial 

à liberdade de intervenção dos habitantes da freguesia de Fridão. Não só contempla uma 

redução para metade do período de intervenção do público em relação ao regimento 

anterior como também condiciona involuntariamente a sua intervenção pelo facto do 

período aberto ao público passar de último ponto na ordem de trabalhos para período 

antes da ordem do dia. Desta forma, achamos mais adequada e justa a manutenção do 

texto do nº 3 do Artigo 22º do Regimento da Assembleia ainda em vigor.”----------------- 

--------Tendo o Senhor Presidente da Assembleia aberto um período para a discussão 

sobre a aceitação da proposta do PSD. Inscreveram-se para usarem da palavra o 



 
 

Senhores Filipe dos Reis Pinheiro, José Pedro Mendes Alves e a Senhora Marta 

Alexandra Teixeira da Cruz.------------------------------------------------------------------------ 

--------O Senhor Filipe Reis disse que estava em desacordo com o tempo trinta minutos 

destinado ao público e que o mesmo deveria ser após a ordem do dia e que as actas 

deveria ser lidas na íntegra na Assembleia de Freguesia e foi isso que o levou a fazer a 

proposta de alteração, por uma questão de transparência e democracia.--------------------- 

--------A Senhora Marta Alexandra usou da palavra para dizer que em princípio o PS 

vota favoravelmente a todas as propostas de aceitação para discussão e votação, o que 

não quer dizer que as aprove. Referiu ainda que não compreendia este pedido de 

alteração e as dúvidas agora colocadas após o acordo, o que na sua opinião demonstra 

que o PSD não é autónomo. O Senhor José Pedro Mendes Alves usou da palavra e disse 

que não se percebia estas alterações pois em reunião para o efeito chegaram a um acordo 

quanto ao Regimento e que também não percebia que o PSD de Fridão estivesse contra 

uma proposta que é baseada no Regimento da Assembleia Municipal, apresentada pelo 

PSD de Amarante e na qual estes pontos foram aprovados e deu como exemplo o tempo 

destinado ao público de 30 minutos, é igual ao regimento municipal para concelho com 

sessenta mil habitantes e a Freguesia de Fridão tem cerca de mil habitantes, referiu ainda 

que não vê onde está a falta de Democracia e Transparência. Terminou dizendo que 

relativamente à questão da acta ser lida na Assembleia, que decorre da Lei e por isso não 

havia necessidade em regimentar essa questão.-------------------------------------------------- 

--------O Senhor Filipe Reis usou novamente da palavra para dizer que no final da 

reunião em que se discutiu o regimento deixou claro ter dúvidas à cerca destes dois 

pontos e que até à Assembleia de Freguesia, se os três elementos do PSD achassem 

necessário, enviariam a sua posição sobre este assunto.----------------------------------------- 

--------O Senhor José Pedro Mendes Alves afirmou novamente que a chegou a um 

acordo efectivo com o PSD, e que as dúvidas agora apresentadas só demonstravam que o 

PS tinha feito trabalho de campo uma vez que tinha consultado mais de vinte 

Regimentos de outras Freguesias e o PSD não.--------------------------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Junta pediu a palavra para fazer um esclarecimento, a 

qual foi concedida e disse que, não fazia sentido absolutamente nenhum o pedido 

proposta de alteração do Regimento, quando o Regimento ainda não estava aprovado. 



Referiu que o que o PSD deveria ter feito era apresentar uma proposta alternativa para 

ser discutida e votada, visto que teve dúvidas após acordo e não um pedido de a 

alteração proposta.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Senhor Filipe Reis disse que isto não era uma proposta, que eram só sugestões. 

A Senhor Marta Cruz pediu novamente a palavra e pegando no documento apresentado 

pelo PSD enviado para Mesa da Assembleia no dia 24 de Dezembro, disse que não havia 

nenhumas dúvidas que o PSD fez uma proposta de alteração do Regimento e passou a 

ler o email enviado pelo próprio Senhor Filipe Reis, no qual em titulo e no texto se 

refere como “ proposta de alteração”.-------------------------------------------------------------- 

--------Terminada a discussão foi posta a votação a aceitação da proposta de alteração do 

Regimento apresentada pelo PSD, que foi aceite por unanimidade. Posta a votação a 

mesma proposta, verificou-se o seguinte resultado: 3 votos a favor do PSD, 3 votos 

contra do PS. Verificando-se o empate, o Senhor Presidente usou do voto de qualidade 

votando contra a mesma. De seguida, foi posta a discussão a proposta original do 

Regimento, não usando ninguém da palavra, seguiu-se a votação e verificou-se o 

seguinte resultado: 3 votos contra, do PSD, 3 votos a favor do PS. Verificando-se o 

empate, o Senhor Presidente da Mesa usou do voto de qualidade, aprovando a proposta 

em causa. De seguida, colocou à votação a aprovação de minuta acta para efeitos 

imediatos, do ponto número um, do qual resultou a seguinte votação: 3 votos a favor, do 

PS e 3 abstenções do PSD.-------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente ao ponto número dois, o Senhor Presidente da Junta não quis usar 

da palavra, prontificando-se a responder às questões que lhe forem colocadas. O Senhor 

Filipe dos Reis Pinheiro foi único elemento da Assembleia a inscrever-se e colocou as 

seguintes questões á Junta de Freguesia de Fridão: se os trabalhos de Pavimentação da 

Rua dos Resineiros foram concluídos; se o ramal da EDP que colocou para as antenas de 

telemóvel situadas nos Pinheiros Bastos da Freguesia de Fridão não devia ser 

subterrâneo; no que concerne à situação financeira constante do relatório de actividades, 

no seu entender, a informação a constar deveriam ser os diferentes saldos quer os da 

gerência anterior, quer os totais de receitas, despesas e saldo final, quer os saldos finais 

de bancos e caixa. Todos esses valores são omitidos. O Senhor Presidente da Junta 

respondeu dizendo que relativamente à questão do ramal das antenas de telemóveis, não 



 
 

foi uma obra da Junta mas sim da TMN e que, tal situação, tinha a ver com o Conselho 

Directivo dos Baldios de Fridão; que a pavimentação da Rua dos Resineiros foi 

interrompida devido ao mau tempo; no tocante à situação financeira, enalteceu o facto de 

esta Junta não ter nenhum encargo com leasings ou créditos, mas que se achasse 

necessário em relatório, mencionar os saldos, que também não se importaria de os 

mencionar.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Relativamente ao ponto número três inscreveram-se para usar da palavra o Senhor 

Filipe dos Reis Pinheiro e a Senhora Marta Alexandra Teixeira da Cruz. O primeiro 

passou a apresentar a seguinte proposta para votação e discussão:---------------------------- 

“Num contexto de crise económica e financeira em que esta freguesia não é imune e, 

sendo o valor das taxas administrativas um valor simbólico no total do orçamento da 

Junta de Freguesia, propõe-se a esta assembleia suspender a cobrança das taxas 

administrativas durante o ano de 2010. Outro factor que não pode ser descurado é, muito 

embora sejam, tão e só, comentários e rumores, o facto de haver discursos que umas 

pessoas pagam as respectivas taxas enquanto outras vangloriam-se de não pagar 

qualquer taxa administrativa incluindo autenticações, é um elemento grave do ponto de 

vista da justiça e equidade. Como tal deve ser aproveitado o ano de 2010 para 

implementar uma forma de controlo rigoroso das taxas emitidas e efectivamente pagas.” 

A segunda usou da palavra para manifestar a sua oposição à proposta de isenção de 

taxas, do PSD. Referiu ainda, que ela, por exemplo, pedia fotocópias autenticadas na 

Junta porque era mais barato do que noutros locais na cidade de Amarante. Disse que 

não acreditava que a Junta de Freguesia tivesse dois pesos e duas medidas perante as 

pessoas, quanto à cobrança de taxas, o que se calhar acontecia é que muita gente ficava a 

dever.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida o Senhor Presidente da Junta pediu a palavra para esclarecer este 

assunto e disse que a Junta de Freguesia cobra taxas a toda a gente e negou existir 

privilegiados quanto à cobrança de taxas, perguntou ao Senhor Filipe Reis se achava 

justo que um emigrante que pede uma declaração à Junta De Freguesia, onde conste que 

contribui com o seu ordenado para a sobrevivência dos pais, e que de seguida vai lucrar 

alguns milhares de euros nos impostos dos países onde residem, isentá-lo de taxas. 

Adiantou ainda, sobre este assunto, que a proposta do executivo já contemplava um 



capítulo onde isentava atestados e declarações, quando estes se direccionavam a 

situações de vulnerabilidade económica ou grupos desfavorecidos, que isto era a 

chamada descriminação positiva. Terminou dizendo que é nestes pequenos pormenores 

que se notam as diferenças entre a Esquerda e a Direita.---------------------------------------- 

--------Não havendo mais nenhuma intervenção, o Senhor Presidente propôs a votação da 

aceitação da proposta do PSD a votação que foi aprovada por unanimidade.---------------- 

--------De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia propôs a votação da proposta do 

PSD. Verificou-se o seguinte resultado: 3 votos a favor do PSD, 3 votos contra do PS. O 

Senhor Presidente da Mesa usou do voto de qualidade para votar contra e a proposta não 

foi aprovada.------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente o Senhor Presidente da Junta passou a apresentar a proposta do 

executivo de taxas, emolumentos e outras concessões, para o ano de 2010. Disse que era 

uma proposta justa, meramente rectificativa relativamente ao ano anterior, 

nomeadamente na questão dos serviços do coveiro, e que apesar de ter um peso reduzido 

no orçamento, é um serviço diário e de grande qualidade que presta à população e se não 

fosse mais, contribuía para os gastos de consumo informático, que eram extremamente 

onerosos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, usou da palavra o Senhor Filipe Reis para apresentar uma proposta 

alternativa à da Junta de Freguesia, que passamos a transcrever: 

“PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS:---- 

- Incluir nas isenções: “Os membros dos órgãos da freguesia, relativamente aos 

documentos que se destinem ao desempenho das suas funções autárquicas.”---------------- 

- Alteração de taxas: “Certificação de Fotocópias: Uma Fotocópia: 10,00 €; Seguintes: 

2,00 €; Residentes com habitação própria e permanente na freguesia: Uma Fotocópia:  

2,50 €; Seguintes:  1,00 €---------------------------------------------------------------------------- 

  Ocupação da Casa Mortuária: Gratuito”--------------------------------------------------------- 

No final da leitura da proposta argumentou dizendo que as taxas relativamente às 

autenticações eram muito caras, comparativamente com os serviços do CTT que eram 8€ 

e com a Junta de Freguesia de Vila Chã que eram 5€. ------------------------------------------ 

--------O Senhor Presidente da Junta tomou novamente a palavra para se mostrar 

surpreendido quanto ao valor cobrado pelos CTT, de oito euros. Disse que ainda há 



 
 

pouco tempo eram quinze euros mas que iria informar-se sobre o assunto. Referiu ainda 

que, não é muito correcto em termos de concorrência, isentar as taxas de autenticação e 

que por outro lado, se tal se verificasse, a Junta de Freguesia passaria a ter diariamente 

muitas instituições e pessoas de outras localidades a solicitar-nos esse serviço, o que 

seria o caos no serviço de secretaria da Junta de Freguesia a titulo gratuito. Quanto à 

taxa  pela ocupação da Casa Mortuária, esta existe para fazer face aos consumos de 

energia, de água e de limpeza e que estamos perante a taxa mais barata do concelho. Que 

em vários sítios se cobram entre 125 euros e 200euros e por isso, não poderia de forma 

alguma concordar com esta proposta.-------------------------------------------------------------- 

--------De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a proposta a votação, 

verificando-se os seguintes resultados: 3 votos a favor do PS, 3 votos contra do PSD. 

Verificando-se o empate, o Senhor Presidente da Assembleia usou do voto de qualidade 

e aprovou a proposta da Junta de Freguesia.------------------------------------------------------ 

--------De seguida, o Senhor Presidente da Assembleia colocou a votação a aprovação de 

minuta de acta, para efeitos imediatos, do ponto número três, verificando-se o seguinte 

resultado: 3 votos a favor do PS e 3 abstenções do PSD.--------------------------------------- 

--------Relativamente ao ponto número quatro, o Senhor Presidente da Junta passou a 

apresentar o mesmo, dizendo que este é um orçamento sério e rigoroso, que não cria 

qualquer ilusão, face ao período de crise, que afecta significativamente o país e o 

orçamento municipal e por consequência as  Freguesias. Disse, no entanto, que este era 

um orçamento que espelhava, de uma forma global, aquilo que tinha prometido em 

Campanha Eleitoral e que já nessa altura as promessas estavam de acordo com a época 

em que vivíamos por isso estava de consciência tranquila.------------------------------------- 

--------De seguida, passou a usar da palavra o Senhor Filipe Reis, para dizer que 

estávamos a ter a última oportunidade, com os fundos comunitários e que não via neste 

orçamento nenhuma linha que contemplasse esta questão e que achava que estávamos a 

perder uma grande oportunidade.  Passando a questionar a Junta de freguesia sobre os 

seguintes aspectos: Se orçamento iria contemplar uma verba destinada ao arranjo na Rua 

de São Faustino;  o que significava a rubrica “prémios/suplementos” e pediu também 

esclarecimentos quanto à rubrica “rendas”. Por fim estranhou haver uma verba tão 

significativa com as despesas de pessoal.--------------------------------------------------------- 



--------De seguida, o Senhor Presidente da Junta passou a responder às questões 

colocadas e disse que quanto às candidaturas ao QREN, que hoje não fazia sentido 

absolutamente nenhum fazer-se candidaturas de uma só freguesia, visto que o QREN 

direcciona-se para projectos com grande impacto regional, afirmou ainda que a Junta 

está disponível a fazer parte de consórcios e de projectos integrados com outras Juntas 

de Freguesia instituições que por isso, não fazia sentido estar nesta altura a orçamentar 

despesas, se ainda não está inserido em nenhum projecto desta natureza. Por outro lado, 

grande parte do QREN é dirigido a outras instituições e à sociedade civil, onde as Juntas 

não podem fazer candidaturas. Referiu que no entanto, dentro das possibilidades de 

candidatura ao QREN direccionadas às Juntas de Freguesia, ele estava atento e muito 

interessado. Que os prémios e suplementos são seguros, que as rendas são do edifício da 

Junta antiga, que não tinham ainda existido condições climatéricas para a reparação da 

Estrada situada na Rua de São Faustino e que não fazia sentido fazer intervenção de 

fundo nesta estrada antes da realização do Saneamento Básico, que era deitar dinheiro 

fora. Relativamente às despesas orçamentadas para com o pessoal, que tinha a ver com 

as candidaturas aos PEPAL e Estágios Profissionais do Centro de Emprego.--------------- 

--------Não havendo mais nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da Mesa colocou a 

votação, dos documentos provisionais para o ano de 2010, verificando-se o seguinte 

resultado: 3 votos a favor do PS, 3 abstenções do PSD, sendo o orçamento aprovado----- 

--------De seguida passou-se à votação da minuta de acta para efeitos imediatos, que foi 

aprovada com 3 votos a favor do PS e 3 abstenções PSD. ------------------------------------- 

--------No tocante ao ponto número cinco, o Senhor Presidente da Junta passou a 

apresentar o projecto de construção de Casas de Banho e arranjo da envolvente ao 

Cemitério e Igreja Paroquial. Posto isso entregou uma cópia do projecto aos elementos 

do PSD e pediu que o analisassem com cuidado e que nos próximos quinze dias aceitava 

sugestões do PSD , quanto a esta intervenção urbanística  nesta zona Freguesia. 

Salientou no entanto, que as sugestões teriam que ser aceites pelo autor do projecto já 

que lhe estão reservados os direitos de autor. A terminar, disse ao Senhor Presidente da 

Mesa que esta tinha sido a melhor Assembleia em que participou em dezasseis anos que 

leva de vida autárquica, não só pela condução da mesma mas também porque a oposição 

tentou ser construtiva nas várias interpolações que fez à Junta de Freguesia.---------------- 



 
 

--------Relativamente ao ponto número seis, período aberto ao público, inscreveram-se as 

seguintes pessoas: Joaquim Augusto Teixeira, António Francisco Esteves Aires, Artur 

José da Silva Peixoto e António Joaquim Teixeira Alves.-------------------------------------- 

--------O Senhor Joaquim Augusto Teixeira começou por dizer que concordava que não 

houvesse diálogos na Assembleia mas se alguém o interrompesse protestaria de 

imediato. Dirigiu-se ao Senhor Presidente da Assembleia para lhe entregar um 

requerimento para ser entregue à Junta de Freguesia, onde colocava algumas questões 

sobre os acessos aos rios Tâmega e Ôlo.----------- ----------------------------------------------- 

--------O Senhor António Francisco Esteves Aires começou por pedir explicações ao 

Senhor Presidente da Assembleia quanto à aprovação de minuta acta para efeitos 

imediatos do ponto número um, relativo ao Regimento visto que este entrava em vigor 

quando aprovado pela Assembleia de Freguesia de Fridão, por isso não fazia sentido 

nenhum a minuta de acta para efeitos imediatos. Congratulou-se pelo facto de as actas 

serem lidas na íntegra na Assembleia de Freguesia, porque assim o público que faz 

intervenções passava a ter a ideia de como suas intervenções eram transcritas para acta e 

que estranhava muito nesta Assembleia o silêncio da Junta de Freguesia e do seu 

Presidente quanto ao assunto da Barragem de Fridão. Disse ainda, que o Senhor 

Presidente da Junta deveria informar a Assembleia sobre a inspecção do IGAL à Junta 

de Freguesia, conforme tinha referido na última assembleia.----------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Mesa esclareceu que baseou-se numa informação prestada 

pela Junta de Freguesia.------------------------------------------------------------------------------ 

--------O Senhor Presidente da Junta esclareceu que o IGAL pediu esclarecimentos à 

Junta,  sobre o não fornecimento de elementos requeridos pelo senhor António Joaquim 

Teixeira Alves  à Junta de Freguesia, referiu ainda  não ter nenhum conhecimento sobre 

qualquer inspecção á Junta.-------------------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Artur José da Silva Peixoto referiu-se ao mau estado da estrada que 

atravessa a Rua de São Faustino e perguntou ao Senhor Presidente da Junta se achava 

legal a Câmara ir financiar as  pavimentações do loteamento, que era o que se constava 

na freguesia. Terminou dizendo que achava uma vergonha que a Junta devesse sessenta 

euros a uma vidraria em Amarante, há mais de dois anos. Perguntou se havia mais 

dívidas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



--------O Senhor Presidente da Junta disse ao Senhor Artur Peixoto que se é ou não legal, 

que o perguntasse ao Senhor Presidente da Câmara, mas que ficava muito contente se tal 

se verifica-se. Quanto ao mau estado da estrada da Rua de São Faustino, já tinha 

respondido a essa questão na presente Assembleia. Quanto às dívidas esclareceu que 

existia, pontualmente, facturação em atraso, decorrente de programas que não pagavam a 

tempo e horas mas que, não mandava fazer nada que não tivesse dinheiro para pagar e 

quanto à dívida de sessenta euros que era ridícula tal alusão, primeiro porque tinha sido 

paga e que isto deveu-se a um esquecimento do senhor Manuel António, secretário da 

Junta, mas que a vida política não se resumia só à gestão autárquica, mas também tinha 

haver com campanhas e quanto a isso estavam conversados, para não se alongar mais 

criar polémica visto que a sessão tinha corrido muito bem.------------------------------------- 

--------Por último, usou da palavra o Senhor António Joaquim Teixeira Alves para 

concordar com o Senhor António Francisco Esteves Aires quanto ao Regimento da 

Assembleia de Freguesia, e referiu que tinha feito uma queixa ao IGAL e que este 

mandou a investigação para o DIAP, defendendo que algumas das questões colocadas 

faziam sentido senão não o IGAL não as mandavam para este departamento de Justiça. 

Por fim perguntou ao Senhor Presidente da Junta, para quando a luz no caminho da 

Devesa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O Senhor Presidente da Junta disse que não tinha conhecimento de tal situação e 

nunca  foi notificado sobre nenhuma investigação, que até poderia vir a sê-lo mas neste 

momento não tinha conhecimento de nada. Relativamente à questão da luz no caminho 

da Devesa, a Junta de freguesia fez o que lhe competia e que a obra está para ser 

executada pela Câmara Municipal e tal esclarecimento já lhe tinha sido dado 

variadíssimas vezes.---------------------------------------------------------------------------------- 

--------Por nada mais haver a tratar, foi lavrada a presente acta que vai ser aprovada e 

devidamente assinada.-------------------------------------------------------------------------------- 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 


