ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE SILVALDE
Ata Nº 2/2017
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SILVALDE DE VINTE E DOIS DE JUNHO
DE DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco
minutos, reuniu em sessão ordinária, segunda, a Assembleia de Freguesia de Silvalde, na sua sala de reuniões e sob a
presidência do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Hélder Miguel Alves Fonte Pereira,
secretariado pelo primeiro secretário, João Marinheiro, e pelo segundo secretário, Sérgio Carvalho. Estiveram ainda
presentes os Senhores Vogais Hélder Pinho (PSD), Tiago Azevedo (PSD), Casal Ribeiro (PSD), Sofia Oliveira (PSD),
Ana Gomes (PSD), Luís Pinho (PS) e Pedro Tavares (PS). ------------------------------------------------------------------------------------- Da agenda para a Ordem do Dia constavam os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------- Ponto um: Assuntos agendados no período de antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------- Ponto dois: Aprovar a ata da sessão anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Apreciar e votar a proposta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito
de Gestão de Praias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Apreciar e votar proposta do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito
de Manutenção de infraestruturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Apreciar e votar proposta de alienação das casas designadas de “Casas da Seara” e nomeação de
representante nos atos conducentes às mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto seis: Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da Autarquia. --------------------------- Dando início à sessão, o Presidente da Mesa anunciou dois pedidos de substituição, um apresentado pela vogal
Tânia Gomes e, um outro, pela vogal Arminda Ferro, não se tendo apresentado ninguém para ocupar os seus lugares. –
----- Começando pelo ponto um da Ordem do Dia, “Assuntos agendados no período de antes da Ordem do Dia”, o
vogal Luís pinho apresentou uma declaração, respeitante à sua postura como membro da Assembleia de Freguesia de
Silvalde (Anexo A). Corroborando esse mesmo conteúdo, o vogal Pedro Tavares afirmou que o vogal Luís Pinho
sempre esteve em consonância com os restantes membros da bancada socialista. Aproveitou, também, para solicitar a
marcação da próxima sessão para o início do mês de setembro. Continuando, o Presidente da Mesa apresentou um
Voto de Louvor à Junta de Freguesia, endereçado pela CerciEspinho. Os vogais Luís Pinho e Casal Ribeiro
apresentaram um Voto de Louvor à Associação Desportiva Convívio da Corga de Silvalde, pela sua conquista do
campeonato da primeira divisão da Associação de Futebol Popular do Concelho de Espinho (Anexo B e C). Os mesmos
foram aprovados por unanimidade. O vogal Casal Ribeiro apresentou, ainda, um voto de Pesar pelas vítimas do
incêndio que fustigou Pedrogão Grande (Anexo D), que foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- Passando ao ponto dois, “Aprovar a ata da sessão anterior”, o vogal Casal Ribeiro adiantou que iria votar contra,
por achar que esta não estaria de acordo com algumas das intervenções havidas na sessão anterior. Opinião essa que
o vogal Luís Pinho não concordou. Votação: A ata da sessão anterior foi aprovada por maioria, com oito votos a favor,
um voto contra por parte do vogal Casal Ribeiro e uma abstenção por parte da vogal Ana Gomes. --------------------------------- Continuando com a reunião, no decorrer do ponto três da Ordem do Dia, “Apreciar e votar a proposta de
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito de Gestão de Praias”, o vogal Luís Pinho
ressalvou a importância de ajustar com a Freguesia de Paramos a limpeza da praia nos locais fronteiriços entre as duas
freguesias. Votação: O Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito de Gestão de Praias foi
aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Debatendo o ponto quatro da Ordem do Dia, “Apreciar e votar proposta do Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências no âmbito de Manutenção de infraestruturas”, o vogal Pedro Tavares saudou o
arranjo da Rua do Quelhas alertando, ainda, para a limpeza das bermas e dos terrenos envolventes. Nesse sentido, a
Junta deveria chamar à razão os proprietários desses mesmos terrenos para a respetiva desmatação e limpeza. Deve,
também, tomar providências para o cuidado com a Ribeira. Votação: O Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências no âmbito de Manutenção de infraestruturas foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------ No ponto cinco da Ordem do Dia, “Apreciar e votar proposta de alienação das casas designadas de “Casas da
Seara” e nomeação de representante nos atos conducentes às mesmas”, o vogal Luís Pinho afirmou que as
pessoas que habitam nas casas da Seara devem perceber que, mesmo que não as comprem, a Junta poderá não ter
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dinheiro para fazer as manutenções necessárias. O vogal Pedro Tavares indicou que as pessoas deveriam ser
alertadas para a necessidade de criação de um condomínio. Nesse aspeto, a Junta poderia ajudar com a conceção de
um regulamento. Essa opinião não foi partilhada pelo vogal Luís Pinho e o Secretário do executivo, uma vez que a
própria Junta, se não vender as casas todas, será um condómino. Votação: A proposta de alienação das casas
designadas de “Casas da Seara” e nomeação de representante nos atos conducentes às mesmas” foi aprovada por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No último ponto da Ordem do Dia, “Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da
Autarquia”, o vogal Luís Pinho aproveitou para levantar algumas questões sobre como está a situação da bancada da
Seara e se a Junta de Freguesia fez algum tipo de pressão sobre a Câmara Municipal relativamente à obra da
passagem desnivelada do Bairro Piscatório. Aproveitou também para saudar o facto dos membros do executivo estarem
mais presentes nas atividades que se vão organizando pela freguesia. O vogal Casal Ribeiro pretendeu saber a razão
por não se ter aceite uma bancada, oferecida pela Câmara Municipal. Já o vogal Pedro Tavares referiu haver
desrespeito pela Bandeira e momentos de luto Nacionais, na sede da Freguesia e de algumas coletividades. Para o
vogal o Presidente do Executivo está a finalizar uma mandato de muita ausência. Diz ser vergonhoso gastarem-se
quinze milhões na requalificação da Alameda e não se fazer a obra do Bairro Piscatório. Não foi feita a Bancada da
Seara, nem um Pavilhão a custo zero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para esclarecer, o Presidente do executivo começou por afirmar que no seu primeiro mandato estava presente na
Junta um dia por semana, enquanto no presente passa todos os dias pela sede da Freguesia. Como se aproximam
eleições e há já dois candidatos do atual executivo, achou por bem delegar um maior número de presenças. É verdade
que sempre assumiu fazer uma bancada, mas infelizmente já não terá tempo para a fazer, contudo, conseguiu legalizar
as casas da Seara e deixará a Junta com cerca de cento e oitenta mil euros, enquanto que quando chegou havia uma
dívida de setenta e cinco mil euros. Relativamente à obra da Alameda, a Junta não foi questionada e decidiram não
aceitar a bancada a custo zero, uma vez que em nada se compara com o projeto que idealizam. ----------------------------------- Em Defesa de Honra, o vogal Pedro Tavares afirmou que a dívida de setenta e cinco mil euros dizia respeito a um
montante que a Câmara Municipal ainda não tinha transferido e qualquer executivo que cesse funções deixa sempre
dívida, mais não sejam as contas mensais de água e luz. Disse ainda que o Presidente não cumpriu a “união” da
freguesia, devido aos muros do Bairro Piscatório. Disse, também, que durante o dia que o Presidente estava presente
no primeiro mandato fazia mais do que os dias todos que estava no segundo mandato. ------------------------------------------------ O vogal Luís Pinho afirmou que a dívida de setenta e cinco mil euros era da Câmara Municipal por causa da
Delegação de Competências. Há meses atrás foi aprovado o PPI, que incluía a construção da bancada e agora há
vogais do PSD que dizem não a querer. Quanto ao facto de não ser fácil a comunicação entre o Presidente da Junta e o
Presidente da Câmara, o Vice-Presidente deveria tomar essas funções. -------------------------------------------------------------------- Em Defesa da Honra, o vogal do Executivo José Carvalho, afirmou que na Câmara Municipal foi esclarecendo que
a Refer deixou a obra e é certo que, agora, o orçamento será mais elevado. Após várias alterações do Governo
Português, a Câmara tentou sempre junto das pessoas competentes a aprovação das obras, contudo não foi fácil. Muito
provavelmente a mesma iniciar-se-á em dois mil e dezoito. Mesmo não sendo uma obra da competência da Câmara
Municipal, esta prontificou-se a começar, mas ainda não teve autorização. ----------------------------------------------------------------- Também em Defesa da Honra, o vogal Luís Pinho indicou que o Projeto para as obras já estava bastante adiantado
aquando da tomada de posse do Presidente Pinto Moreira que, após algum tempo, fez diligências para algumas
alterações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No período destinado às intervenções do público presente, foi apresentada uma recomendação ao executivo, por
parte do Senhor António Júlio Pereira Pinheiro acerca da postura de trânsito da Rua Ferreira de Sá, ao que o Presidente
do Executivo relembrou que esse assunto diz respeito à Câmara Municipal, pelo que foi tudo enviado para lá. ------------------ Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão às
vinte e três horas e cinquenta e cinco minutos, tendo sido lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------
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