ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE SILVALDE
Ata Nº 4/2015
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SILVALDE DE DEZOITO DE DEZEMBRO
DE DOIS MIL E QUINZE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas e quarenta 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, João Marinheiro, e pelo segundo secretário, Domingos Santos. Estiveram ainda presentes os Senhores
Vogais Rita Ferro (PSD), Hélder Pinho (PSD), Tiago Azevedo (PSD), Casal Ribeiro (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: Análise e votação das G.O.P’s. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto três: Análise e votação do Mapa de Pessoal ----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da Autarquia. ------------------------ Ponto cinco: Aprovar a ata da sessão anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas vinte e uma horas e quarenta minutos a Mesa não se encontrava devidamente composta, pelo que foi
necessária a nomeação de um vogal para ocupar o lugar de segundo secretário. Sem qualquer oposição, foi nomeado o
vogal Domingos Santos, do PS. Estando a Mesa formada, o Presidente começou por dar a palavra ao vogal Luís Pinho
para que este fizesse um Ponto Prévio. Nesse momento, referiu que na última sessão foi confrontado com algumas
afirmações por parte do Presidente do Executivo que não pode tolerar. Foi eleito como qualquer outro vogal e, em Sede
de Freguesia, responde por questões que dizem respeito aos Silvaldenses e não a assuntos pessoais. No entanto, não
tem qualquer problema em responder ao que quer que lhe seja questionado. ------------------------------------------------------------- Dando continuidade à reunião, o Presidente anunciou dois pedidos de substituição. Um apresentado pela vogal
Tânia Gomes, do PSD, que veio a ser substituída pela vogal Rita Ferro e, um outro, apresentado pela vogal Arminda
Ferro, do PS. No entanto, não se apresentou nenhum vogal por parte do mesmo partido para a referida substituição-------- No Ponto um da Ordem do Dia, “Assuntos agendados no período de antes da ordem do dia”, o vogal Pedro
Tavares apresentou, em nome do PS, um voto de Louvor à Silvaldense Sandra Tavares, Anexo A da presente. Sem
qualquer voto contra, o Voto de Louvor apresentado foi aprovado por unanimidade com dez votos a favor. --------------------- Passando ao Ponto dois da Ordem do Dia, “Análise e votação das G.O.P’s”, usou da palavra o Tesoureiro da
Junta de Freguesia que aproveitou para realçar o clima de respeito institucional em que decorreu a reunião realizada
para debater as G.O.P.’s entre o Executivo e o único partido da oposição. Salientando alguns dos pormenores, referiu
que não se prevê aumentos de quaisquer rendas. Relativamente ao Contrato de Praia, apenas constam cerca de
dezoito mil euros ao abrigo do princípio da não compensação, uma vez que toda a receita com o Bar reverte a favor da
Câmara Municipal de Espinho. No campo das despesas tentou-se detalhar o máximo possível, existindo o objetivo de
manter os apoios às diversas Coletividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por parte dos vogais, Luís Pinho questionou em que ponto se encontra a legalização das casas do Bairro da Seara
e porque não está, agora, nada previsto relativamente á Bancada do Campo da Seara. Quanto às iluminações alusivas
à época festiva do Natal, qual a razão para a inexistência das mesmas no Bairro Piscatório, uma vez que o valor
apresentado na rúbrica que a isso diz respeito tem o mesmo valor que no ano anterior. Pela mesma razão, o vogal
Casal Ribeiro afirmou nunca ter havido qualquer tipo de iluminação pública de Natal no Bairro Piscatório durante vinte e
cinco anos de mandato do PS, no entanto, se o valor apresentado para a despesa é o mesmo, não há justificação para
tal facto. Já o vogal Pedro Tavares aproveitou para relembrar a importância de uma intervenção na Rua de Quelhas.
Continuando, afirmou ser vantajosa a consulta pública para a organização das Festas da Freguesia, com o intuito de
apurar a melhor proposta. Na última Assembleia adiantou que iria consultar as atas das reuniões do Executivo, no
entanto, quando se dirigiu à Sede de Freguesia para o fazer, verificou que o livro de atas não se encontrava nesse
mesmo local. Também nessa reunião foi pedida a colocação de dois sinais de trânsito, um no Bairro Piscatório e um na
Rua das Pedreiras. Enquanto o primeiro foi rapidamente colocado, o segundo não, aproveitando, assim, para recordar a
revisão da Postura de Trânsito. No final da primeira ronda de intervenções por parte dos vogais, o vogal Hélder Pinho
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pediu ao Executivo a continuidade de uma busca assertiva na tentativa de captar investimento para a Vila, no sentido de
melhorar, cada vez mais, o dia-a-dia dos Silvaldenses. ------------------------------------------------------------------------------------------- Respondendo, o Tesoureiro da Junta adiantou que foi já recolhido um orçamento para fazer a avaliação das casas
do Bairro da Seara. Posteriormente à regularização dessa situação, poderão surgir alterações ao Plano Plurianual de
Investimentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Voltando às intervenções dos vogais, o vogal Casal Ribeiro afirmou a necessidade do Presidente da Junta estar
mais presente no Bairro Piscatório e não só em visitas da cortesia, aproveitando também para referir a revisão da
Postura de Trânsito. O vogal Luís Pinho lembrou que é o PPI que valoriza um mandato e, neste momento, esse
documento não prevê as novas infraestruturas, inicialmente faladas. No Bairro Piscatório está a decorrer a substituição
dos postes de iluminação pública. Embora não seja essa obra da responsabilidade da Junta, mas sim da EDP com
supervisionamento da Câmara Municipal, o Executivo não deveria permitir a colocação dessas infraestruturas no centro
de passeios com largura restrita. Uma pessoa com mobilidade reduzida poderá ter sérias dificuldades para percorrer
esses mesmos passeios. Ainda no Bairro Piscatório, o vogal afirmou ser lamentável uma fuga de água ter causado um
corte no abastecimento durante dezasseis horas, sendo a mesma resolvida num espaço de vinte minutos, quando um
piquete foi destacado para o efeito. O vogal Pedro Tavares referiu, ainda, a urgente intervenção nos passeios da
Avenida 32. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para esclarecer, o Presidente do Executivo adiantou que não foram colocadas iluminações de Natal no Bairro
Piscatório por uma questão de precaução, dadas as obras que se estavam a realizar. Ainda relativamente a essas
obras, a Câmara Municipal já foi alertada para o mau posicionamento de alguns dos novos postes. A intervenção na
Rua do Quelhas não será uma prioridade para este mandato e a Junta de Silvalde deverá ser a única do Concelho, e
das poucas no País, que transitará de ano sem qualquer dívida, fruto do bom trabalho executado pelo Tesoureiro.
Elogio esse atestado pelo vogal Luís Pinho que voltou a afirmar a obrigação de realizar uma consulta a pelo menos três
empresas para a organização das Festas da Freguesia. Votação: As G.O.P’s, Orçamento e PPI para Dois Mil e
Dezasseis foram aprovados por unanimidade, com dez votos a favor. ---------------------------------------------------------------------- Passando ao próximo ponto da Ordem do Dia, “Análise e votação do Mapa de Pessoal”, o vogal Luís Pinho
questionou como será preenchido o lugar que será deixado vago pela Dona Lurdes, fruto da sua aposentação, ao que o
Tesoureiro respondeu que será contratada uma pessoa para ocupar esse cargo. Votação: O Mapa de Pessoal foi
aprovado por unanimidade com dez votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------------------ No ponto quatro da Ordem do Dia, “Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da
Autarquia”, o vogal Luís Pinho interrogou o Executivo acerca da finalidade das Escolas desativadas, quais estão em
terrenos da Junta e quais estão em terrenos da Câmara e se houve mais alguma coletividade que manifestou interesse
nessas mesmas escolas. Aproveitou, ainda, para dizer que a obra para a construção do túnel do Bairro Piscatório ainda
não irá começar num futuro próximo. Para responder, o Presidente do Executivo afirmou que as Escolas do Calvário e
do Bairro estão em terrenos pertencentes à Câmara Municipal e a Escola da Seara em terreno da Junta. Quanto à
ocupação das mesmas, a Escola da Seara será utilizada pelo Rancho, ficando este responsável pelas suas despesas,
com exceção de um espaço que servirá de armazém da Junta. A escola do Calvário será para a Banda de Música. O
espaço libertado por estas duas coletividades no edifício sede da Junta de Freguesia poderá vir a ser ocupado pelo
Sporting de Silvalde e pela Corga. Adiantou, também, que caso se consigam, vender as casas da Seara, a Bancada do
Complexo Desportivo avançará de imediato. O vogal Pedro Tavares alertou para o perigo do Poste de
telecomunicações que ficou na Rua, junto ao Centro Paroquial. ------------------------------------------------------------------------------ Para finalizar a sessão passou-se ao último ponto da Ordem do Dia, “Aprovar a ata da sessão anterior”. Votação:
a ata da sessão anterior foi aprovada por unanimidade, com dez votos a favor. ---------------------------------------------------------- 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 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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