------------------------------------------ATA Nº 12/2016-------------------------------------------

No dia dezassete do mês de junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, no Auditório da sede da Junta, reuniu em sessão ordinária, a
Assembleia de Freguesia de Selho S. Jorge, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------- Ponto único: Analisar a atividade da Junta. --------------------------------------------------------- O Presidente da mesa deu início à sessão, comunicando que a deputada eleita
pela CDU, Balbina Pimenta, na impossibilidade de estar presente, foi substituída por
Liliana Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se à leitura e respetiva votação da ata da sessão anterior, que foi
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------ Iniciou-se o período antes da ordem de trabalhos, que registou duas
intervenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- O deputado Alexandre Marques indagou a Junta acerca de um assunto, já
referido na anterior Assembleia, que dizia respeito ao acesso ao Parque de Lazer de
Selho. Na altura, havia sido dito que o assunto não seria esquecido e que tudo seria
feito para que Pevidém tivesse um acesso digno ao Parque. Passados seis meses, o
Deputado quis saber quais os contactos que a Junta teve com os serviços camarários
no sentido de resolver a situação. Perguntou também se algo seria feito para corrigir
os trilhos esburacados do Parque, do lado de Pevidém, que constituem até um perigo
para os seus utentes, e questionou ainda sobre a sua limpeza. Criticou também a
forma como o site da Junta tem sido gerido, salientando que as atualizações no mesmo
são bastante posteriores às atualizações feitas no Facebook da Junta. Mencionou
também a publicação tardia das contas, divulgação essa que tem prazo a cumprir por
lei, e da ata da última assembleia. ----------------------------------------------------------------- O deputado Alberto Pereira fez referência à sua intervenção na Assembleia de
vinte e nove de dezembro, onde questionou a Junta acerca dos carros abandonados
junto à Igreja de S. Miguel do Paraíso, situação que se mantém. A sua pergunta foi no
sentido de saber se a Junta tinha informado a Câmara sobre a situação. ------------------------- Tomando a palavra, o Presidente da Junta respondeu primeiro ao deputado
Alberto Pereira, afirmando que a Junta já tinha informado a Polícia Municipal e que
esta já tinha, não só identificado os carros, como falado com o dono destes
pessoalmente, estipulando um prazo para a sua remoção, conforme estipulado por lei.
Salientou também que caso o Deputado tivesse passado por lá, teria oportunidade de
verificar as diligências feitas pela Junta. ------------------------------------------------------------------- Respondendo ao deputado Alexandre Marques, o Presidente concordou com
aquilo que foi dito, salientando ainda que não era feita limpeza do Parque há mais de
três meses, situação incompreensível e inadmissível. O Presidente criticou este serviço
camarário afirmando que, havendo falta de pessoal, esse era conduzido para outros
parques, deixando o Parque de Lazer de Selho abandonado. O Presidente também
questionou a intencionalidade deste procedimento, uma vez que o acesso ao Parque já
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estava vedado há algum tempo. Disse ainda que, quer este assunto fosse consequência
de incompetência ou de intencionalidade maldosa, era de gravidade extrema. O
presidente Angelino Salazar deliberou sobre o assunto, prometendo que a Junta
continuaria a tomar as diligências necessárias para que o assunto não caísse em
esquecimento. Respondendo à segunda questão feita pelo deputado Alexandre
Marques, o Presidente disse que nos dias de hoje o Facebook teria mais interatividade
junto da população que o próprio site da Junta. Informou também que a Junta tem
tido problemas com o domínio onde o site está inserido, encontrando-se nesta altura a
trabalhar na resolução do problema. Ainda assim, o Presidente destacou as vinte e
sete iniciativas que decorreram nos últimos seis meses, apesar de apenas na véspera
da Assembleia ter sido feito o upload para o site, sendo esta, prova do excelente
trabalho que a Junta tem vindo a realizar. Enalteceu também o resultado anual das
contas da Junta que é, a par de Creixomil, a única freguesia do município que cumpre
todos os requisitos do anuário financeiro das freguesias portuguesas----------------------------- Tomando a palavra novamente, o deputado Alexandre Marques afirmou não ficar
totalmente esclarecido quanto à situação do Parque de Lazer, pedindo melhor
esclarecimento sobre o assunto. Mostrou-se também surpreendido pelo facto de o
Presidente não admitir o erro no atraso da publicação das contas da Junta, erro esse
que era, a seu ver, grave. ------------------------------------------------------------------------------------- Respondendo ao Deputado, o Presidente afirmou que devido ao número
reduzido de visitas do site, a falha não era grave. No entanto, disse compreender que o
trabalho do Deputado, como membro da oposição, era salientar erros desta Junta por
mínimos que fossem. Relativamente ao Parque, o Presidente disse não poder
esclarecer conversas privadas em praça pública, mas reafirmou que existiam
negociações a decorrer no sentido de resolver o problema, lamentando também a
solução tardar ao fim de seis meses. ------------------------------------------------------------------------ Iniciou-se então a análise ao ponto único da ordem de trabalhos. O vogal, Carlos
Marques, apresentou o relatório de atividades realizadas de janeiro a junho. Sobre
este ponto, registaram-se duas intervenções. ------------------------------------------------------------ O deputado, José Rui Barroso, enalteceu o dinamismo e a intensidade das
atividades realizadas durante este semestre, destacando a caminhada solidária e o
passeio de bicicleta, pelo número de participantes, cerca de um milhar fazendo com
que o gesto fosse ainda mais assinalável. Por fim, felicitou a organização. ---------------------- O deputado, José Lemos, questionou sobre a periodicidade com que é feita a
newsletter e o que a Junta pensa fazer para assegurar que, a mesma, seja distribuída
por toda a população, visto que na edição anterior houve lacunas na distribuição. ----------- Em resposta ao deputado José Rui Barroso, o Presidente da Junta agradeceu a sua
intervenção e felicitou-o pelo seu trabalho de excelência, como colaborador do
Departamento de Juventude e Desporto. Salientou ainda que a caminhada solidária
tem sido um sucesso, e esse sucesso tem vindo a aumentar de ano para ano,
agradeceu a todos os participantes, aos patrocinadores e às empresas pela “onda” de
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solidariedade, conseguindo obter um número recorde de recolha de alimentos,
ultrapassando uma tonelada de alimentos. Em resposta ao deputado José Lemos,
afirmou que a distribuição da newsletter é anual, e tendo o conhecimento que houve
lacunas na sua distribuição, irá proceder a um aumento de exemplares; no entanto,
salientou a existência de um exemplar da mesma em formato digital, permitindo assim
a sua consulta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Abriu-se o período de intervenção ao público, registando-se uma intervenção, de
Manuel Rodrigues, da rua dos Ribeirais, que indagou a Junta acerca do mau
funcionamento e eficácia dos semáforos junto à Escola Primária. -------------------------------- O Presidente concordou e afirmou que esse assunto teria já sido discutido, entre
outros, com as autoridades competentes, nomeadamente a GNR, aguardando-se
agora a resolução das mesmas para os problemas expostos. ---------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e dela se lavrou a presente
ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por mim, Isabel Machado, que a
secretariei, e pelo Presidente da Assembleia, José Campos. -----------------------------------------O Presidente da Mesa ____________________________________________________
-----O Primeiro Secretário ____________________________________________________
-----O Segundo Secretário ____________________________________________________
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