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             DE 
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             DE 
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                   (MANDATO 2021 - 2025) 

 
 

 

V/Ref: PD nº 151/2022 

DATA: 2022/09/06 

ASSUNTO: Pedido de pronúncia sobre denúncia 

 

Envio a V. Exa., conforme solicitado, resposta ao ofício acima referenciado, pronúncia, em cumprimento ao despacho 
da Excelentíssima Senhora Juíza Conselheira titular da área da Administração Local e Setor Empresarial Local, no que 
se refere à ação da Assembleia de Freguesia, atual mandato. 
 
Ponto 3.1 “As convocatórias das reuniões de Assembleia foram e para já continuam a ser elaboradas sem 
cumprimento da Lei”. 
As convocatórias (editais) das sessões ordinárias da assembleia de freguesia realizadas neste mandato têm sido 
agendadas, divulgadas e afixadas nos placares habituais existentes nas freguesias respeitando o prazo mínimo de 
antecedência, nos termos do nº 1 do art.º 11º da Lei 75/2013. As mesmas têm sido enviadas aos respetivos membros 
da assembleia e do executivo, por ofício através ou de correio registado com aviso de receção ou de entrega pessoal 
com assinatura de protocolo, conforme arquivo na sede da Junta da Freguesia. Juntamente, são enviados os dossiers 
constantes da ordem do dia. 
 
As convocatórias fazem referência aos nºs “1 e 2 do artigo 11º e na alínea b) do nº 1 do artigo 14º da Lei nº 75/2013 
de 12 de setembro, na sua atual redação”, assim como ao “artigo nº 7 do Regimento desta Assembleia, em vigor” até 
á aprovação do Regimento deste mandato (junho de 2022). As convocatórias preveem a Ordem de Trabalhos: Período 
antes da ordem do dia; Período da Ordem do dia e Período destinado à intervenção do Público. 
 
As convocatórias do atual mandato estão disponíveis no link https://www.jf-
navioevitorinodospiaes.pt/autarquia/documentos-assembleia/editais. 
 
Ponto 3.2 “Nas reuniões da Assembleia por vezes o público não tem direito à palavra”. 
Não reconheço esta afirmação. No atual mandato, todos os interessados em usar a palavra têm-no efetuado após 
manifestar essa vontade, usando o tempo pretendido e sem qualquer objeção ao tempo usado pelo facto de o 
Regimento do atual mandato só ter sido aprovado na última sessão. As sessões têm sido longas, como se pode 
comprovar através das respetivas atas publicadas na página web.  
 
 Ponto 3.3 “O Presidente da Assembleia e / secretários escrevem mentiras em ata”. 
O atual mandato tem uma Presidente da Mesa da Assembleia, uma primeira secretária e um segundo secretário. As 
atas têm sido elaboradas pela 1ª secretária, apesar da nossa colaboração, que tenta transcrever todos os pormenores 
da sessão, conforme comprova a extensão das respetivas atas, disponíveis para consulta em https://www.jf-
navioevitorinodospiaes.pt/autarquia/documentos-assembleia/atas. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Navió e Vitorino dos Piães 

Rua de Paredes, 241 

4990-820 Vitorino dos Piães 
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