ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE SILVALDE
Ata Nº 5/2016
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SILVALDE DE VINTE E SETE DE
DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco
minutos, reuniu em sessão ordinária, quarta, 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, Casal Ribeiro e pelo segundo secretário, Sérgio Carvalho. Estiveram ainda
presentes os Senhores Vogais Hélder Pinho (PSD), Tiago Azevedo (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: Orçamento retificativo 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Análise e votação dos G.O.P.’S (grandes opções de planos). Orçamento 2017 e P.P.I. -------------------------- Ponto quatro: Análise e votação do mapa de pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: Apreciar e votar proposta do abate nº4 relativo ao trator com a matrícula XF-49-86. ---------------------------- Ponto seis: Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da Autarquia. ---------------------- Ponto sete: Aprovar a ata da sessão anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Antes de iniciar a sessão, e para que a mesa estivesse completa, o vogal Casal Ribeiro tomou o lugar de primeiro
secretário, uma vez que o vogal João Marinheiro apresentou um pedido de substituição. Apresentou também esse
mesmo pedido a vogal Arminda Ferro, não se tendo apresentado ninguém para ocupar o seu lugar. ------------------------------- Iniciando a sessão e como não existiam assuntos agendados no período de antes da ordem do dia passou-se de
imediato para o Ponto dois, “Orçamento retificativo 2016”. Usando da palavra, o vogal Luís Pinho, referindo-se à Adenda
ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito de manutenção de infraestruturas, afirmou
que votaria favorável sempre que fosse para o bem da freguesia. Votação: O Orçamento Retificativo foi aprovado, por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Ponto três da Ordem do Dia, “Análise e votação dos G.O.P.’S (grandes opções de planos).
Orçamento 2017 e P.P.I.”, após uma breve explicação do documento por parte do Tesoureiro da Junta, o vogal Pedro
Tavares, relevou a importância da limpeza da freguesia, indicando que o procedimento optado pelas freguesias de
Paramos e Anta de subcontratarem o serviço tem dado frutos. Acrescentou ainda, que onze mil euros para a festas das
tasquinhas é demasiado, principalmente quando esta foi anunciada, inicialmente, como a custo zero. Aproveitou para
manifestar o desejo da concretização da venda das casas da Seara. O vogal Casal Ribeiro pediu esclarecimento acerca
da Festa da Freguesia, se se vai realizar junto da sede da mesma, ou no Bairro Piscatório e relativamente às despesas
com a praia Pau da Manobra. Usando da palavra o vogal Luís Pinho, questionou o porquê de ter sido prevista uma
receita de trinta mil euros em serviços e apenas se terem verificado vinte e cinco mil. Perguntou também, se falta apurar
algum valor relativamente ao cemitério, bem como às habitações da Seara. Relativamente ao Orçamento das
Despesas, deseja saber se alguma coletividade deixará de receber apoio por parte da Junta, uma vez que estão
previstos menos duzentos e cinquenta euros para o apoio às coletividades em relação ao ano de dois mil e dezasseis.
No que diz respeito à Festa das Tasquinhas, o mesmo vogal é a favor da realização de apenas uma festa, no entanto,
esta deve ser organizada no Bairro Piscatório, deixando, assim, uma recomendação à Mesa da Assembleia. Interrogou,
ainda, para quando está prevista a obra da Bancada da Seara e de onde provirá o financiamento para a mesma. ------------- No sentido de esclarecer os vogais, o Tesoureiro da Junta afirmou que todas as receitas de capital irão ser
aplicadas em despesas de capital. Nesse sentido, a venda das casas da Seara diz respeito a receitas de Capital, assim
como a construção da Bancada também será uma despesa de capital, não estando previsto nenhuma transferência por
parte da Câmara Municipal. O Contrato de trabalho com a D. Elda não será renovado. O WC da praia Pau da Manobra
faz parte do Protocolo celebrado e é uma exigência das entidades competentes. A Junta não possui campas para
disponibilizar às famílias que têm menos posses, apenas ossários. Quanto à Festa das Tasquinhas ainda nada pode
adiantar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na segunda ronda de intervenções por parte dos vogais, o vogal Casal Ribeiro indicou que havendo uma despesa
de dois mil euros com as comemorações do dia vinte e cinco de abril, tudo indica que será a Junta a dar dinheiro à
CERCI e não as receitas das inscrições. O vogal Luís Pinho afirmou que se irá abster na votação, uma vez que não se
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pode aprovar uma possível despesa com a construção da Bancada, sabendo que esta apenas é exequível com a venda
das Casas da Seara. Outra razão para a abstenção é a indefinição do local da realização da Festa da Freguesia. Por
fim, o Tesoureiro adiantou que as verbas previstas para as comemorações do dia vinte e cinco de abril dizem respeito à
estrutura que habitualmente é necessária para a respetiva organização. Votação: As G.O.P.’S (grandes opções de
planos), Orçamento 2017 e P.P.I. foram aprovados com cinco votos a favor e duas abstenções, por parte do vogal Luís
Pinho e Pedro Tavares. O vogal Casal Ribeiro indicou que iria apresentar uma declaração de voto. ------------------------------- Passando ao Ponto quatro da Ordem do Dia, “Análise e votação do mapa de pessoal”, fez-se de imediato a
votação: O mapa de pessoal foi aprovado por unanimidade com sete votos a favor. --------------------------------------------------- Avançando para o Ponto Cinco da Ordem do Dia, “Apreciar e votar proposta do abate nº4 relativo ao trator com a
matrícula XF-49-86”, usaram da palavra os vogais Luís Pinho e Pedro Tavares para afirmar qua não faz qualquer
sentido avaliar o abate do trator, uma vez que foi dito por várias vezes que a Câmara Municipal tinha doado um trator à
Junta, mas este nunca fez parte do inventário. Dessa forma, a data de aquisição do bem coincide com a data de abate.
Os vogais Casal Ribeiro e Tiago Azevedo partilharam da mesma opinião. Esclarecendo, o Tesoureiro afirmou que o
procedimento foi uma exigência da Câmara Municipal. Uma vez que que o Regimento da Assembleia de Freguesia
exige votação de todas as doações, os vogais foram consensuais em retirar o Ponto cinco da Ordem do Dia, não se
tendo realizado qualquer votação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- No Ponto seis da Ordem do Dia, “Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da
Autarquia”, o Tesoureiro foi questionado acerca do conteúdo da reunião havida no dia treze de dezembro. No entanto,
este adiantou que não queria, para já, dar grandes pormenores, por haverem vários assuntos particulares referentes ao
Senhor José Mourito. Ainda acerca deste assunto, o vogal Luís Pinho adiantou que há assuntos, como este, que o
Presidente do Executivo não pode delegar e tem de estar presente. Aproveitou, ainda, para referir que mais um ano
passou sem iluminação alusiva à Época Natalícia no Bairro Piscatório e que o postal de “Boas Festas” enviado é de
título pessoal e não representa os Votos de todo o Executivo. ---------------------------------------------------------------------------------- Avançando para o último Ponto da Ordem do Dia, “Aprovar a ata da sessão anterior”, o Vogal Pedro Tavares
reafirmou a sua opinião de convidar as crianças de famílias mais desfavorecidas a serem convidadas a integrar a
Academia Marfoot sem qualquer custo. Relembraram, também, que foi feita uma votação na última Assembleia com a
condição do Grupo Desportivo da Corga entregar todos os documentos em falta. O Tesoureiro esclareceu que os
documentos essenciais já foram entregues. Votação: A ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade. ----------------- 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 vinte 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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