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..:: ATA NÚMERO CINCO ::.. 

..:: DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2022 ::.. 

Aos 27 dias do mês de junho do ano de 2022, pelas 21h30, reuniu em Sessão Ordinária no 

Auditório da Junta de Freguesia situado na Rua de Ferronho, em São Pedro de Avioso, a 

Assembleia de Freguesia do Castêlo da Maia, conforme edital de 18 de junho. Presidiu à 

sessão o Presidente da Assembleia de Freguesia do Câstelo da Maia, Daniel Jorge Coelho 

Monteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia deu a conhecer os pedidos de substituição do Senhor 

Deputado Joaquim Agostinho Duarte Carvalho da bancada do Compromisso Castêlo – 

Movimento Independente, que foi substituído pela Senhora Deputada Vera Lúcia Silva 

Ferreira, e do Senhor Deputado Tomaz Fernando da Silva Braz, que foi substituído pela 

Senhora Deputada Helena Valentina Santos Rodrigues. ---------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entrando-se de imediato na ordem de trabalhos, designadamente no ponto 1.1. – 

Apreciação e votação das Atas das sessões anteriores, o Sr. Presidente da Mesa efetuou um 

pedido de desculpa, pelo facto de não ter sido enviado qualquer ata para apreciação, e que 

tal se tinha devido a desconformidades nos documentos, constatadas na última hora, e que 

tinham impedido o envio das mesmas e que, por esse motivo, não seria colocado à votação 

qualquer documento neste ponto. ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se de seguida para o ponto 1.2. – Outros Assuntos, tendo o Sr. Presidente da Mesa 

dado nota da primeira reunião da comissão de trabalho para a revisão do Regimento da 

Assembleia de Freguesia, que ocorrera no dia 15 de junho, informando que apenas tinham 

estado presentes ele próprio, a Sra. Secretária do Executivo Carina Pereira e o Sr. Deputado 

José Carlos Silva do Partido Socialista. Disse que o trabalha tinha ficado num estado bastante 

adiantado, mas que seria importante que todas as bancadas se fizessem representar numa 

próxima reunião sobre o tema. ---------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Deputado Armindo Moutinho que efetuou a leitura de um 

requerimento que seguidamente entregou à Mesa e que se encontra anexo a esta ata. No 

final da sua leitura, o Sr. Deputado Armindo Moutinho convidou os Deputados, que assim 

desejassem, a assinar o requerimento, manifestando também a abertura para a inclusão das 
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outras ex-freguesias que não estavam incluídas no documento apresentado. -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No seguimento da sua leitura, o Sr. Presidente da Mesa colocou a aceitação do requerimento 

à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. De seguida questionou se algum 

Sr. Deputado desejava usar da palavra para discutir o documento, não tendo havido 

qualquer inscrição. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida, o Sr. Presidente da Mesa informou que a representante da Freguesia do Castêlo 

da Maia no Conselho Municipal da Juventude (CMJ) se encontrava presente e que gostaria 

de dar conta da sua primeira reunião naquele órgão. Não tendo sido manifestada qualquer 

oposição à sua intervenção, a Sra. Maria de Fátima Moreira Castanheira tomou a palavra 

informando que o CMJ se tinha reunido no passado dia 13 de junho, e que tinha contado com 

a presença da Eurodeputada Lídia Pereira, uma das deputadas mais jovens do Parlamento 

Europeu, tendo sido debatido o conjunto de oportunidades e desafios para os jovens na 

Europa. Contou que foram apreciadas as diversas candidaturas aos apoios municipais para 

o associativismo juvenil e que foi elaborado um parecer positivo do CMJ para o Plano 

Municipal da Juventude. ------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida tomou a palavra o Sr. Deputado Fernando Ferreira que iniciou por agradecer a 

informação da representante da Freguesia no CMJ, dizendo que era uma novidade face aos 

representantes do passado. Disse que a intervenção tinha tido uma conotação política e que 

não se traduzia em medidas concretas de apoio à juventude. Deixou a recomendação de a 

representante elaborar por escrito, um maior detalhe dos trabalhos desenvolvidos, 

podendo remeter esses dados para a Assembleia. -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente tomou a palavra o Sr. Deputado José Carlos Silva que iniciou por dizer que 

subscrevia as palavras da intervenção anterior do Sr. Deputado Fernando Ferreira. 

Questionou o Sr. Presidente da Junta quanto às eventuais diligências relativas à remoção do 

poste que se encontrava no meio da Rua de Avioso, dizendo que a obra já estava concluída 

há seis meses e que o poste continuava no meio da rua, e se o Sr. Presidente saberia informar 

quando este iria ser removido. ---------------------------------------------------------------------------- 

Alertou o Executivo para o facto de o espelho que tinha sido colocado há pouco tempo no 

cruzamento da Rua Vilarinho de Baixo com a Rua do Olival se encontrava partido, desde o 
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dia da sua instalação. Perguntou o porquê de este tipo de equipamento não ser colocado em 

diversos outros locais e se está prevista a colocação de mais espelhos em outros sítios. 

Informou que os passeios junto à zona industrial em Ferreiró estavam em muito más 

condições, por consequências da força das árvores lá implantadas, e que sendo uma zona de 

grande circulação pedestre, seria importante a Junta de Freguesia intervir. Disse que os 

espaços verdes da freguesia se encontravam sem manutenção e com detritos, e que muitas 

ruas se encontravam sem limpeza, também com muita vegetação, apelando a uma 

intervenção da Junta de Freguesia. Aludindo-se à torre que se encontra junto do Mercado 

do Castêlo, afirmou que não se lembrava de alguma vez ter sido alvo de reabilitação, e que 

agora havia sido pintada e sido colocada uma bandeira da Ucrânia no seu topo. Disse que, 

sem prejuízo da solidariedade para com o povo ucraniano e para com o problema da guerra, 

o dinheiro gasto teria sido mais bem empregue num apoio alimentar para cidadãos daquele 

país. Concluiu dizendo que as paredes do próprio mercado também estavam a necessitar de 

ser pintadas e que em nada dignificavam aquele espaço. --------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta que informou que têm sido efetuadas diligências 

junto da EDP no sentido de retificar a localização do poste que se encontra na Rua de Avioso, 

intervenção que inclui a correção da localização de outros postes, mas que aquela empresa 

não tem dado a resposta que se desejaria, nesta e em outras situações. Reportando-se à 

situação do espelho partido, informou que a Junta não tinha conhecimento e que iriam 

diligenciar no sentido de ver a situação corrigida. Declarou também a disponibilidade de 

verificar a utilidade de colocação de espelhos noutros locais, apelando a que as sugestões se 

fizessem chegar. No tocante à questão dos espaços verdes e limpeza de ruas, informou que 

a Junta de Freguesia tem pressionado bastante as entidades competentes. Contou que tinha 

acontecido um novo concurso público para a contratação de serviços por parte da Câmara 

Municipal, mas que as coisas não estariam a correr bem ao nível do Concelho. Relativamente 

à torre no mercado do Castêlo, informou que foi uma resposta a um desafio lançado a todas 

as freguesias da Maia. Disse que a reabilitação do Mercado está a ser trabalhada e que 

quanto ao dinheiro despendido não tinha grande relevância. Lembrou que a Junta de 

Freguesia conseguira angariar seis camiões de bens para apoio às famílias ucranianas e que 

uma iniciativa não invalidava a outra. -------------------------------------------------------------------- 
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Entrou-se de seguida no período da ordem do dia e especificamente no ponto 2.1. – 

Apreciação e votação do Protocolo de Parceria no âmbito dos Gabinetes de Atendimento 

Integrado Local (GAIL). -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Junta informou de que não havia qualquer alteração ao protocolo, mas 

que carecia de ter uma aprovação mais recente e, naturalmente, a devida ratificação por 

parte da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

Usou da palavra o Sr. Deputado Armindo Moutinho que disse que este protocolo existiria há 

mais de 15 anos e que teria ficado com dúvidas quanto há necessidade de se aprovar 

novamente, indagando-se sobre as alterações que existiriam faze ao modelo em vigência. – 

O Sr. Presidente da Assembleia referiu que a necessidade de trazer o protocolo novamente 

à aprovação, não obstante existir há vários anos, se pretendia com a atualização da cláusula 

oitava, que obrigou a nova assinatura e, por conseguinte, às aprovações subsequentes 

necessárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais inscrições para uso da palavra, o documento foi submetido à votação, 

tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida entrou-se no ponto 2.2. – Apreciação e votação da proposta da 1ª Alteração 

Modificativa (revisão) às opções do Plano e Orçamento do ano de 2022. ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta que explicitou as razões que originaram a 

necessidade desta revisão orçamental, mencionando, do lado das receitas, o programa 

“Juntar Mais” cujas receitas foram excecionalmente recebidas no presente ano, uma verba 

no âmbito do PRR sobre a qual não haveria conhecimento na elaboração do Orçamento e 

que foi distribuída pelas Juntas de Freguesia, assim como a atualização do FEF. Do lado das 

despesas, disse que havia necessidade de reforçar a rubrica com gastos energéticos, quer 

pelo aumento do custo da energia, quer pelo aumento do consumo durante o período de 

vacinação contra a Covid, referindo também os gastos com os cemitérios que se justificava 

pelo aumento imprevisto de pedidos de concessão de campas. ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Deputado Fernando Ferreira que iniciou por dizer que uma revisão 

orçamental não era um assunto de menor importância e que era a oportunidade para 
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também corrigir ponto negativos no documento. Afirmou que o Orçamento estimava gastar 

em formação, material de educação cultura e recreio, seminários, exposições e similares um 

total de 1500 euros, valor que considerava insuficiente para um ano completo. Disse que, 

em contrapartida, previa gastar 12 mil euros em comunicações. Afirmou que a Junta de 

Freguesia continuava a ter pouca aptidão para lidar com questões muito importantes como 

a Ação Social, os subsídios de proteção à família e políticas ativas de emprego e formação 

profissional. Revelou que não acreditava que houvesse insensibilidade social, dizendo, 

contudo, que o Orçamento não dava o devido valor às medidas deste âmbito. Afirmou que a 

verba destinada ao âmbito social significava apenas 2% do total do orçamento anual. 

Reportando-se ao plano plurianual de investimentos disse que o programa eleitoral do 

executivo não se encontrava refletido naquele documento, revelando falta de planeamento 

e de estratégia, uma vez que só havia valores previstos para 2022. Disse que o orçamento 

anual da Freguesia ascendia a cerca de 1,5 milhões de Euros e que, por isso, haveria 

condições financeiras para poder executar muitas propostas que a maioria tinha proposto 

no seu programa eleitoral. Acrescentou que o Orçamento da Câmara Municipal da Maia para 

2022 era de cerca de 156 milhões de Euros e que apenas cerca de 600 mil Euros eram 

destinados ao Castêlo da Maia. Afirmou que o facto de Junta de Freguesia e Câmara 

Municipal serem da mesma força política criava constrangimentos para o desenvolvimento 

da freguesia e que o Executivo convivia bem com a situação. Lembrou as requalificações do 

mercado do Castêlo e do Edifício da Praça 5 de Outubro, assim como a concessão do parque 

de estacionamento subterrâneo junto ao mercado, que se encontravam paradas. Afirmou 

que faltava um modelo de gestão moderno que substituísse o atual, completamente 

esgotado, e que permitisse potenciar o melhor do Castêlo da Maia. Revelou que as palavras 

que agora usava eram as mesmas da intervenção de dezembro de 2021 e que, na sua 

opinião, nada mudara. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta que iniciou por falar do tema da formação, 

dizendo que havia um protocolo em funcionamento com o IEFP, que estaria a funcionar 

bem, e que não representava dispêndio de verbas, pelo que não se refletia no Orçamento. 

Referindo-se ao âmbito da Ação Social, disse que a atuação da Junta dentro desta temática 
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se repartia por diversas rubricas e que a análise não se podia cingir apenas a uma. Destacou 

a interação com as diversas organizações da Freguesia e com as técnicas de Ação Social. ---- 

Disse que o valor anual do Orçamento da Junta de Freguesia, salientado pelo Sr. Deputado, 

sendo verdadeiro, estava, no entanto, já destinado a obras concretas, pelo que não seria 

correto fazer crer que a Junta dispõe de grandes meios financeiros. Lembrou que as Câmaras 

Municipais não transferem verbas para as Juntas, estabelecendo contratos-programa e 

comparticipações para obras concretas e que, na sua opinião, o Castêlo da Maia não estava 

mal classificado no contexto das concretizações apoiadas pela Câmara, sem prejuízo de se 

aspirar a mais. Disse que enquanto Presidente da Junta tem procurado com insistência o 

desenvolvimento dos projetos para os quais a Câmara Municipal já se vinculou. -------------- 

Relativamente à elaboração dos documentos previsionais, pediu que o Sr. Deputado 

Fernando Ferreira pudesse facultar os mapas do tempo em que foi Presidente de Junta, para 

poder melhorar os atuais. -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voltou a usar da palavra o Sr. Deputado Fernando Ferreira que esclareceu que considerava 

ter sido muito positiva a vinda do Sr. Presidente da Câmara à sessão extraordinária da 

Assembleia de Freguesia do Castêlo da Maia pois era sua obrigação prestar contas aos 

munícipes. Esclareceu também que o sempre disse relativamente às intenções anunciadas 

para a Freguesia, era que seria necessário estabelecer prazos e objetivos temporais porque 

de outra forma não passariam de promessas intemporais. Relativamente à elaboração dos 

planos plurianuais de investimentos, afirmou que no seu tempo de Presidente de Junta de 

Gondim, os mapas eram integralmente preenchidos. Disse que os documentos oficiais não 

estão na sua posse, mas naturalmente na posse da Junta de Freguesia, muito provavelmente 

na secretaria de Gondim mas que, no entanto, iria procurar localizar cópias para trazer 

numa sessão futura. ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta que esclareceu que a questão das rendas sociais, 

que não tinha referido na sua intervenção anterior, se iria implementar ainda no presente 

mandato. No concernente aos documentos de Gondim, o Sr. Presidente disse que ficaria 

reconhecimento, mas que provavelmente iria continuar a utilizar o seu modelo pois, apesar 

de tudo, ia resultando em algumas concretizações. --------------------------------------------------- 
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Tomou a palavra o Sr. Deputado José Eduardo Azevedo que iniciou por dizer que 

concordava muitas vezes com os pontos de vista do Sr. Deputado Fernando Ferreira, 

dizendo que este fazia intervenções cuidadas e reveladoras de um estudo dos documentos 

em análise, mas que desta vez não podia concordar com a generalização dos modelos de 

gestão, uma vez que a gestão autárquica não tem a mesma agilidade do setor privado. 

Salientou que as Juntas de Freguesia não têm competências para desenvolver obras públicas 

e que o planeamento depende totalmente de instâncias superiores e que um planeamento a 

4 anos podia ser apenas demagogia. ---------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Deputado Fernando Ferreira que agradeceu as palavras do Sr. 

Deputado José Eduardo Azevedo e reiterou que o Executivo deveria ter em conta as 

atribuições previstas na legislação e que deveria elaborar um planeamento plurianual com 

base no seu programa eleitoral e nas verbas previstas. ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta que disse que todos os contributos são bem-vindos 

e que o seu programa incluía diversas obras, sabendo que algumas delas são alternativas, 

assumindo a dificuldade de conseguir alcançar todas elas, mas que acreditava que até agora 

não tinha corrido mal. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passando-se à votação do documento, este foi aprovado por maioria, com dois votos contra 

dos Senhores Deputados do Compromisso Castêlo – Movimento Independente. ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Deputado Fernando Ferreira efetuou declaração de voto em nome da sua bancada, 

dizendo que o voto estava em concordância com o voto relativamente ao Orçamento para 

2022 e que não tinham observado qualquer desenvolvimento positivo neste documento, 

comparativamente ao anterior. ----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se ao ponto 2.3. – Informação do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da Junta 

de Freguesia e sua situação financeira. ------------------------------------------------------------------

Não houve qualquer inscrição para uso da palavra neste ponto. -----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrou-se de imediato no ponto 3 da Ordem de Trabalhos – Período para Intervenção do 

Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. José Maria Freitas que expôs um problema na Rua Casal do Monte, 

designadamente a existência de uma matilha de cães sem dono que causam danos. Contou 

que também passam camiões e veículo de grande dimensão que causam danos, apelando a 

uma resolução do problema. -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Armando Pacheco que questionou a razão de ter sido retirada a caixa 

multibanco que se encontrava no edifício da Junta de Freguesia de Gondim. Disse que o 

território de Gondim era desfavorecido face ao restante território e que seria o primeiro a 

assinar a desagregação da freguesia. Disse que na Rua da Lagoeira havia um terreno com 

evidente falta de limpeza e que era necessário intervir. Mencionou também falta de limpeza 

nas ruas da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Nuno Arada que referiu ser residente em Gondim e também ser 

membro do Conselho Municipal da Juventude em representação partidária, sublinhando a 

importância da participação dos jovens. De seguida referiu que o site da Junta de Freguesia 

não era considerado seguro por parte da Google e que não era amigo do utilizador, apelando 

à sua atualização. Mencionou a necessidade de intervenção em dois postes de eletricidade 

na Rua da Liberdade que, estando na via pública, não estavam a servir o propósito de 

transportar energia. Referiu que o Sr. Vereador da Câmara Municipal tinha anunciado a 

implementação de trinta novas paragens de autocarro e que gostaria de saber quantas 

paragens iriam ser implantadas em Gondim e em que locais. Aludindo-se à retirada da caixa 

multibanco de Gondim, disse que não compreendia as razões, afirmando que a Junta de 

Freguesia deveria garantir um serviço público bancário. Comentou o facto de o período para 

intervenção do público se encontrar no final da ordem de trabalhos, dizendo que em muitas 

freguesias esse ponto se encontrava no início. Concluiu dizendo que as sessões se deveriam 

realizar em locais com acessibilidade a todos os cidadãos e que concordava com a 

desagregação de freguesias. -------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Assembleia agradeceu a intervenção dos cidadãos, dizendo que eram 

sempre bem-vindos, uma vez que também era este o propósito das Assembleias de 

Freguesia. Informou que, relativamente ao facto de o período destinado à intervenção do 

público estar depois da ordem do dia, se devia ao facto de estar assim regimentado. 

Informou também que o tema da acessibilidade é um assunto bastante pertinente e que 

havia o cuidado de realizar as sessões da Assembleia de Freguesia em diferentes locais 

precisamente para promover a participação dos cidadãos. -----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta que prestou os esclarecimentos aos cidadãos e 

informou ter tomado nota para a possível resolução dos problemas apresentados. -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, e sendo 23h31 do dia 27 de junho de 2022, o Sr. Presidente da 

Assembleia deu por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata que depois 

de colocada à apreciação e votação da Assembleia foi (…), sendo depois assinada pela Mesa 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


