Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge
Ata número oito/dois mil e onze
Aos vinte e sete dias do mês de Junho de dois mil e onze, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, no Auditório da Sede da Junta, reuniu em sessão ordinária, a Assembleia de
Freguesia de Selho S. Jorge, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto único: Analisar a actividade da junta.
A presidente da mesa deu início à sessão, na presença de doze eleitos, visto que a eleita
da CDU, Benvinda Machado, esteve ausente. Procedeu-se à leitura e respetiva votação da ata da
sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade.
Antes de dar a palavra aos intervenientes, a presidente da mesa procedeu à leitura de
um requerimento do eleito do PSD, José Campos, que fará chegar à junta de freguesia.
Entrou-se no período de antes da ordem do dia, que registou duas intervenções.
O eleito do PSD, José Campos, questionou se a sinalização na rua da Fonte da Venda
vai ser reposta, uma vez que com a repavimentação sofreu alterações e se no parque do Várzea,
também haverá remodelações. Informou que na rua do Várzea há um local onde se acumula
água e esta infiltra-se nas garagens dos prédios. Referiu que na rua do Outeiro não há
iluminação, questionando se a junta de freguesia pode intervir. Questionou ainda a possibilidade
de colocação de rampas nos passeios entre o Barreiro e a rua da Circunvalação, bem como se
referiu ao arvoredo na rua Albano Martins Coelho Lima, que obriga as pessoas a desviarem-se
do passeio para a estrada.
A presidente da junta, Balbina Pimenta, começou por esclarecer ao eleito do PSD, José
Campos, que a situação na rua da Fonte da Venda e na travessa da Fonte da Venda foi dada a
conhecer à Câmara e aguarda um esclarecimento. Para o Largo da Várzea há um projeto de
remodelação agendado e vai ser aplicado em dois mil e doze. Relativamente ao local onde se
acumula a água, é necessário indicar o número da porta para se avisar a câmara municipal e na
rua do Outeiro a presidente informou que a câmara municipal já deu autorização à EDP para
execução da obra. No que diz respeito às rampas nos passeios, este é um assunto pendente, pois
é necessário pedir orçamentos e se houver possibilidade será feita a obra. Quanto ao arvoredo na
Rua Albano Coelho Lima, os particulares já foram avisados para procederem ao corte, mas tal
não aconteceu. Por isso foi dada a conhecer a situação à câmara municipal que se
responsabilizará pelas notificações.
A eleita do PS, Marta Faria, congratulou a câmara municipal pela obra de requalificação
da estrada nacional trezentos e dez, ao que a presidente da junta acrescentou que brevemente se
dará início à segunda fase das obras.
Deu-se início à ordem de trabalhos. A presidente da junta começou por informar que na
próxima assembleia de freguesia será afixada à entrada, a atividade da junta para que o público
possa estar mais informado e, de seguida fez os devidos esclarecimentos à informação um barra
dois mil e onze.
Este ponto registou quatro intervenções.
O eleito do PSD, Fernando Lemos, começou por questionar por que razão no dia
mundial da criança o centro infantil de Pevidém não esteve incluído na comemoração. Na
rubrica “Subsídios e apoios” verificou que há associações que são duplamente subsidiadas. Tem
conhecimento que no ano de dois mil e dez a APEPE não foi contemplada e pretende saber
porquê. Solicitou esclarecimento sobre a forma como foi feita a “Colaboração com a
Associação Comercial e Industrial de Guimarães (…)”; quem é a “beneficiária de subsídio de
desemprego” e que “trabalho socialmente necessário” vai praticar. Relativamente à reunião
com a VIMÁGUA, o eleito quis saber se houve compromisso, por parte da instituição, para a
realização dos projectos de saneamento. O eleito manifestou ainda o seu agrado relativamente
às obras de requalificação, contudo relembrou que há locais onde não há saneamento e a
resolução deste problema seria resolvido aquando das obras na estrada trezentos e dez. Neste
sentido, questionou se a câmara municipal assumiu algum compromisso para resolver a situação
e se estabeleceu algum prazo. Por fim, salientou que na rua do Peixoto só há luz pública em
metade da rua e questionou como é que está prevista a resolução deste problema.
A presidente da junta respondeu que para a comemoração do dia mundial da criança foi
decidido, à semelhança de outros anos, incluir-se apenas as escolas públicas. No que se refere às
reisadas é atribuído, já há muito tempo, um subsídio à parte da verba quer da sociedade musical
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de Pevidém quer do rancho folclórico. A não atribuição de subsídio à APEPE deve-se ao facto
de a escola ter encerrado. Em relação à Associação Comercial e Industrial de Guimarães, a junta
de freguesia disponibiliza o espaço e eles ficam responsáveis pela animação das atividades de
forma a dinamizar o comércio local. A funcionária foi recrutada ao centro de emprego para
substituir a anterior. Relativamente à dúvida levantada pelo eleito do PSD, a presidente da junta
informou que a VIMÁGUA tem os projectos para resolver a falta de saneamento, sobretudo na
rua Albano Coelho Lima e na Portelinha. Acrescentou que, se houver financiamento, as obras
serão executadas, senão será feito dentro da disponibilidade financeira existente e será durante o
mês de Agosto. Quanto à rua do Peixoto, a junta de freguesia fez um ofício há dois anos para a
câmara municipal, mas até ao momento nada foi feito, contudo acrescentou que já foi ao local
com um responsável da EDP. Neste momento não tem mais informações sobre o assunto, mas
vai inteirar-se sobre o ponto da situação.
No final do esclarecimento da presidente da junta, o eleito do PSD, Fernando Lemos
referiu que a APEPE (Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB1 de
Pevidém) ainda não encerrou atividade, a pedido dos pais e, no ano transato, pagou a uma
funcionária para auxiliar no novo centro escolar. Ainda para esclarecer este eleito, o tesoureiro
da junta, Manuel Pinto, referiu que a junta só pode subsidiar associações que desenvolvam
atividades com as crianças e a partir do momento em que a escola básica encerrou e a APEPE
deixou de praticar atividades diretamente relacionadas com elas, não pode ser atribuído um
subsídio, até porque existe outra associação de pais.
O eleito considerou que não foi devidamente esclarecido sobre o ponto “Integração de
uma beneficiária de subsídio de desemprego na prestação de trabalho socialmente necessário”.
Nesta questão tomou a palavra o secretário da junta, Alexandre Marque, que explicou a medida
e referiu que a beneficiária desenvolve um trabalho de âmbito administrativo.
A segunda intervenção foi da eleita pelo PS, Marta Faria que solicitou um
esclarecimento sobre o ponto “Emissão de parecer favorável aos Cursos de Educação e
Formação a lançar no próximo ano lectivo na Escola EB 2,3 de Pevidém” e manifestar a
discordância dos eleitos do PS sobre o local de realização dos domingos desportivos por
considerar que não é o mais apropriado, porque não tem as condições necessárias.
Para esclarecer a primeira parte da intervenção de Marta Faria, tomou a palavra
Alexandre Marques referindo que se trata de um parecer da junta de freguesia para que a escola
possa apresentar na candidatura, salientando a pertinência destes cursos para a freguesia. No que
se refere à segunda parte, a junta de freguesia esclareceu que foi indicado pelo promotor do
evento que o piso da praça era mais favorável à prática desportiva, assim como a possibilidade
de utilizar as casas de banho.
A terceira intervenção foi da responsabilidade da eleita da CDU, Anabela Pereira que
congratulou a junta de freguesia por não ter dívidas e por ter ainda orçamento para executar
obras. A junta de freguesia agradeceu a intervenção.
A última intervenção coube ao eleito da CDU, Alberto Pereira que quis saudar os
juvenis do Pevidém Sport Clube, por serem campeões da segunda divisão. Questionou se a
biblioteca vai funcionar nas instalações da antiga escola básica. Manifestou a sua preocupação
relativamente à limpeza dos terrenos, considerando que a intervenção, nestas situações, é
sempre tardia. Indagou, ainda, se está previsto algum reforço de ecopontos para a vila ou se
haverá melhoria dos que já existem. Chamou a atenção para a zona da Portelinha, sobretudo no
que se refere à intervenção da VIMÁGUA. Louvou não só a câmara municipal pelas obras de
requalificação da estrada nacional trezentos e dez, mas também a junta de freguesia e a empresa
João Pereira Fernandes pela sua colaboração. Por fim, pretendeu saber que elementos há do
CENSOS até ao momento.
A presidente da junta referiu que o projecto sobre a biblioteca já está a decorrer, mas vai
inteirar-se sobre o assunto. Relativamente aos terrenos, na primavera faz-se um levantamento
sobre terrenos mais propícios a perigo de incêndio e contacta-se o proprietário para que limpe o
terreno. Se a limpeza não for feita por vontade própria, a junta procede à notificação dos
proprietários. Quanto aos ecopontos estão pedidos reforços para o Ribeirais e mais um vidrão
para a rua Central. Para esclarecer o eleito da CDU no que se refere aos CENSOS, tomou a
palavra Verónica Costa que informou sobre o crescimento da vila. Em termos de população foi
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cerca de dez porcento e em fogos, vinte porcento. Os prazos foram cumpridos e seis dos sete
recenseadores receberam o prémio máximo.
Por fim, foi aberto o período de intervenção do público, que registou uma intervenção.
A intervenção foi de um morador da rua Albano Coelho Lima, António Peixoto, que
denunciou um esgoto e descargas ilegais para o rio provenientes da rua da Pontigela,
manifestando a necessidade de se resolver esta situação. Neste sentido, questionou a junta sobre
as diligência tomadas e que solução pretende dar para a despoluição do rio ave, em particular
daquele ribeiro.
A presidente da junta começou por dizer que tem conhecimento dessas descargas e que
fez a respectiva denúncia a quem de direito. O esgoto referenciado provém do prédio onde
reside o interveniente, pois a habitação não tem a ligação ao saneamento. A VIMÁGUA já foi
informada da situação e vai proceder a uma fiscalização.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente
ata que, depois de lida e aprovada, será assinada nos termos da Lei.
A Presidente da Mesa ____________________________________________________
O Primeiro Secretário ____________________________________________________
O Segundo Secretário ____________________________________________________
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