ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE SILVALDE
Ata Nº 3/2017
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SILVALDE DE VINTE E SEIS DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas e quarenta e cinco
minutos, reuniu em sessão ordinária, terceira, 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), 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: Aprovar a ata da sessão anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto três: Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta sobre a atividade da Autarquia. --------------------------- Dando início à sessão, o Presidente da Mesa anunciou um pedido de substituição apresentado pela vogal Tânia
Gomes, não se tendo apresentado ninguém para ocupar o seu lugar. –---------------------------------------------------------------------- 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 com o seu balanço e avaliação do mandato que agora termina (Anexo A).
Nesse mesmo momento, o vogal Casal Ribeiro aproveitou para mostrar desagrado pelo número assentos distribuídos
pela assembleia, dizendo que faltava uma cadeira do lado da bancada do PSD. --------------------------------------------------------- Quanto ao Ponto dois da Ordem do Dia, “Aprovar a ata da sessão anterior”, o presidente da assembleia deu a
palavra aos vogais, não havendo qualquer pedido de intervenção, passou-se de imediato à votação. Votação: a Ata da
sessão anterior foi aprovada por maioria, com sete votos a favor e um contra, por parte do vogal Casal Ribeiro (PSD),
por achar que o documento não transcreve o que se passou na última sessão.------------------------------------------------------------ Relativamente ao ponto três da Ordem do dia, “Apreciar a informação escrita do Presidente da Junta sobre a
atividade da Autarquia”, usou da palavra o vogal Pedro Tavares. Este aproveitou para questionar a razão pela qual a
limpeza das valetas vinha a ser levada a cabo por uma empresa que trabalha para a empresa do Secretário do
Executivo e como é feito o pagamento e quem assegura os prejuízos causados num automóvel, aquando dessas
limpezas. Afirmou ainda que a reunião publica obrigatória, foi marcada, tendo sido informado o Sr. Pinheiro, que
tinha feito uma exposição na sessão anterior, mas ninguém apareceu para o receber e que a Junta fez uma rampa de
acesso a uma casa particular a mando do Executivo. Já o vogal Luís Pinho questionou se o Presidente do Executivo
delegou em algum membro do mesmo, algum tipo de competências. Afirmou, também, que o Presidente termina o
mandato sem glória e que devia ter travado o corrupio que se formou, por ser época de eleições e dois dos candidatos
fazerem parte do Executivo da Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Em resposta, o Presidente do Executivo adiantou não ter condições pessoais e profissionais para mais quatro anos.
Quanto à empresa de limpeza, esta foi contratada por ajuste direto, por não haver pessoal próprio suficiente. Disse,
também, que o Senhor Pinheiro foi atendido pela Junta, mas, por coincidência, não pôde estar presente em nenhuma
das reuniões. Quanto à rampa que foi feita por um funcionário da Junta, salientou que todo o material foi fornecido pelo
dono da habitação e que a Junta apenas cedeu o seu funcionário, como já fez em muitas outras situações. O seu
representante legal é o Secretário do Executivo e não desrespeita as suas decisões. Afirmou, por fim, que não houve
qualquer tipo de desentendimento entre os dois membros do Executivo que são agora candidatos por listas distintas. -------- Em Defesa da Honra, o vogal Pedro Tavares referiu o horário da limpeza das valetas e que nunca quis, de forma
alguma, atacar o Secretário do Executivo, nem a sua empresa. Lembrou também que o Senhor Pinheiro veio à Junta
por três vezes e que as reuniões públicas são obrigatórias e com data marcada. --------------------------------------------------------- O Secretário do Executivo afirmou que rendeu por muitas vezes o Presidente, quer para assinar certidões, quer em
representações. Para ele, é natural que tenham dito que se tratava de uma empresa que trabalhava para ele, uma vez
que na sua empresa pessoal realiza várias subcontratações e esta equipa de limpeza é uma delas. O valor acordado é
de oito euros por hora, com os equipamentos da Junta e tem a ata do Executivo com a aprovação por unanimidade
desta contratação. Esta empresa tem seguro de responsabilidade civil e o vidro danificado já foi substituído. Quanto à
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reunião com o Senhor Pinheiro, o Presidente não pôde estar presente, no entanto, quer ele quer o Tesoureiro afirmaram
que, se ganhassem as eleições, não iriam defender novamente a alteração da postura de trânsito na rua em questão. ------- Numa última intervenção por parte do Presidente do Executivo, este afirmou ter sido uma honra servir a população
de Silvalde. Deu o seu melhor apesar de ter cometido muitos erros, como é normal. Agradeceu aos restantes membros
do seu Executivo, da Assembleia e, em especial, ao Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------ O vogal Luís Pinho disse que sempre gabou a contabilidade da Junta e que na ata da reunião de abril de dois mil e
dez verificou-se que o saldo herdado do anterior Executivo foi positivo, e não negativo como disseram. O vogal Pedro
Tavares endereçou um louvor ao Presidente da Mesa e este agradeceu todas as palavras e apoio prestado ao longo
destes quatro anos por parte de todos os vogais eleitos e dos restantes elementos da Mesa. ---------------------------------------- No período destinado à intervenção do público, o Senhor Fernando Pinheiro perguntou ao Presidente da Mesa a
quem foi endereçado o requerimento que apresentou na data da última sessão, ao que o Presidente da Mesa disse ter
encaminhado para o Presidente do Executivo. Já o Senhor Edgar Moreira felicitou o Presidente do Executivo pelo
trabalho realizado ao longo do último mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia deu por encerrada a sessão às
vinte e três horas, 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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