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V/Ref: Ofício 1877de 02/08/2022 

DATA: 2022/08/03 

ASSUNTO: Queixa apresentada à CADA por Maria das Dores Oliveira Viana contra o Presidente da 

Assembleia de Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães (Of. 1877/2022 - Proc. 669/2022). 

 
Em resposta ao ofício acima referenciado, cumpre-me informar de V. Exa. de que a Presidente da 
Assembleia de Freguesia tem responsabilidades sobre a utilização mais sustentável de recursos, tais como 
a de redução do consumo de papel, nos termos da Resolução de Conselho de Ministros nº 141/2018, de 
26 de outubro.  
 
A Junta de Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães efetuou um esforço financeiro para disponibilizar ao 
público em geral uma página web com toda a informação do Executivo e da Assembleia de Freguesia, do 
atual mandato, sem qualquer restrição. 
 
Lamento não ter reconhecido à queixosa ou à “pessoa terceira” a apelada diminuta capacidade, avaliada 
pela qualidade de fundamentação do respetivo requerimento e pela sua capacidade de movimentação 
nas redes sociais, conhecida localmente. 
 
Foi interesse da Presidente da Assembleia de Freguesia dar conhecimento à Exma. Dª Dores Viana da total 
disponibilidade dos documentos solicitados, cuja data e período suscitaram dúvidas “datas 
compreendidas entre 30 de abril de 20222” (uma vez que a ata de 30 de abril não tratava de qualquer 
assunto diretamente relacionado com a sua pessoa), mas também de todas as restantes atas.  
 
O requerimento foi recebido por correio registado o que levou a que a resposta fosse igualmente por 
correio registado, contudo a secretaria na sede da Junta de Freguesia está aberta ao público todos os dias 
das 09.00 às 12.30 horas, a Exma. Dª Dores Viana poderia ter recorrido à respetiva funcionária como 
“pessoa terceira”, mostrando a necessidade e/ou dificuldade de acesso ao link https://www.jf-
navioevitorinodospiaes.pt/autarquia/documentos-assembleia/atas. 
 
Hoje, analisados todos os factos e intervenientes no pedido e reclamação, importa referir que a “pessoa 
terceira” emissora da queixa é cunhado da Presidente da Assembleia de Freguesia e provavelmente o 
interessado na cópia da referida ata, com terceiras intenções, pois a mesma, como já foi referido, está 
disponível ao público em geral. 
 
Anexo cópia do requerimento e respetiva resposta, bem como da ata do dia 30 de abril de 2022. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

A Presidente da Assembleia de Freguesia 

Exmo. Senhor 

Presidente da Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos (CADA) 

Avenida D. Carlos I, nº 134 – 3º 

1200-651 Lisboa 

https://www.jf-navioevitorinodospiaes.pt/autarquia/documentos-assembleia/atas
https://www.jf-navioevitorinodospiaes.pt/autarquia/documentos-assembleia/atas


Fwd: Queixa apresentada à CADA por Maria das Dores Oliveira Viana contra o
Presidente da Assembleia de Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães (Of. 1877/2022
- Proc. 669/2022)

geral@jf-navioevitorinodospiaes.pt <geral@jf-navioevitorinodospiaes.pt>
ter, 02/08/2022 17:42

Para: Rosa Barroso <rbarrosohbarcelos@hotmail.com>

-------- Mensagem original -------- 
Assunto: Queixa apresentada à CADA por Maria das Dores Oliveira Viana  
contra o Presidente da Assembleia de Freguesia de Navió e Vitorino dos  
Piães (Of. 1877/2022 - Proc. 669/2022) 
Data: 2022-08-02 15:56 
De: "Geral" <geral@cada.pt> 
Para: <geral@jf-navioevitorinodospiaes.pt> 

N./Refª. 

Of. 1877, 02.08.2022 

Proc. n.º 669/2022 

Exmo. Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia de Navió e Vitorino dos Piães, 

Encarrega-me o Senhor Presidente da Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos de enviar a V. Exa os documentos anexos, a fim de se 
pronunciar, no prazo de dez dias (cfr. artigo 16.º, n.º 3, da Lei n.º 
26/2016, de 22 de agosto), sobre a queixa apresentada a esta Comissão. 

Com os melhores cumprimentos 

Pel'O Secretário da Comissão, 

Milena Pereira 

Avenida D. Carlos I, n.º 134-3º 

1200-651 Lisboa 

Tel: 213 913 570 

RG 



Imprima só se necessário. Proteja o Ambiente. 

Art.º 26.º, n.º2 do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril. 
"_A correspondência transmitida por via electrónica tem o mesmo valor 
da trocada em suporte papel, devendo ser-lhe conferida, pela 
Administração e pelos particulares, idêntico tratamento_" 

-- 

Aviso Legal: 
Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a 
recebeu por erro solicitamos que o comunique ao remetente e a elimine 
assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à 
confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de 
transmissão. 
Quaisquer ficheiros ou imagens são confidenciais, sendo destinados ao 
uso da pessoa ou entidade a quem está dirigida, podendo estar 
legalmente sujeita a sigilo profissional. 

O acesso por terceiro está expressamente interdito, estando proibido 
revelar, copiar, distribuir ou de alguma forma usar o conteúdo desta 
mensagem e ficheiros anexos. 

Qualquer opinião expressa nesta mensagem pertence unicamente ao autor 
remetente, a não ser que expressamente se diga o contrário. 

Disclaimer: 
This message is confidential and intended exclusively for the addressee. 
If you received this message by mistake please inform the sender and 
delete the message and attachments. No confidentiality or any privilege 
regarding the information is waived or lost by any missed transmission. 
Any files or images are confidential and intended for use of the person 
or entity to which it is directed and may be legally subject to 
professional secrecy. 
Access by anyone else is expressly forbidden, as well as disclose, copy, 
distribute or otherwise use the content of this message and attachments. 
Any views or opinions contained in this message are solely those of the 
author, unless it expressly states otherwise. 



Assunto Pedido de ata da Assembleia de Freguesia de Navió e Vitorino dos
Piães
De      rosas.joaquim@sapo.pt
Para    Correio Geral
Data    Sex 18:26
Ex.mos. S.r(s).:

Eu, Maria das Dores Oliveira Viana, residente na Rua de Reborido nº 176,
4990-820 Navió e Vitorino dos Piães solicitei, em 7 de julho do corrente
ano e por carta registada,  cópia devidamente autenticada da ata da
reunião da Assembleia de Freguesia ocorrida em 30 de abril de 2022
conforme anexo I.
Em 21 de julho do corrente ano a Sra. Presidente de Assembleia
comunicou, por ofício, que as atas estão disponíveis na página web da
Junta de Freguesia conforme anexo II.
Ora, não tendo a possibilidade de aceder ao meio indicado (página web)
conforme indicado em virtude de não possuir meios técnicos e
conhecimento prático para puder reproduzir a respetiva atas solicitei a
ajuda a pessoa terceira a qual comunicou-me que não iria imprimir a ata.
Assim, não tenho a possibilidade de obter a respetiva ata.
Face ao exposto, solicito a Vossas Ex.ª que se dignem de emitir parecer
relativamente ao exposto de modo a compreender se a ata deverá ser
entregue em formato papel, contra pagamento das respetivas taxas, ou se
terei de pedir a colaboração de terceiros para imprimir e obter a
respectiva ata.

Com os melhores cumprimentos.

Dores Viana

Nota: O e-mail indicado é de terceira pessoa a quem solicitei
colaboração.
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