VILA DE SALZEDAS
Junta de Freguesia
ATA NÚMERO TRINTA E OITO
No dia doze de abril de dois mil e dezanove, nesta Vila de
Salzedas, edifício da Junta de Freguesia, pelas dezasseis horas e
quinze minutos, teve lugar a Reunião Ordinária da Junta de
Freguesia de Salzedas. Estando presentes: o senhor Presidente
Manuel Francisco Alves Pinto Laranjo, o senhor Secretário António
Pedro Simal Rodrigues e o senhor Tesoureiro Carlos Filipe Santos
Guedes.
O senhor Secretário pediu ao senhor Presidente que lhe fossem
retiradas as responsabilidades executivas por ele atribuídas no
início do mandato a 19/10/2017, sendo as mesmas: representar a
freguesia nas reuniões do CLAST; Ser o elemento de ligação entre a
freguesia e os serviços municipais; Ser o responsável pela
manutenção e gestão dos cemitérios; bem como a responsabilidade de
depositário dos dinheiros em cofre. Pediu também que fosse alterada
a ata número trinta e sete de abril de 2019, porque o próprio não
esteve presente na aprovação das contas.
O senhor Secretário teve acesso à 1ª Modificação Orçamental
referente ao saldo da gerência anterior, onde o valor foi aplicado
nas rubricas: Refeições confecionadas; indemnizações a terceiros;
reparação e beneficiação da casa do povo; acabamento do parque cimo
do povo de Salzedas. Sobre este assunto o mesmo diz não ter sido
informado.
O senhor Secretário disse ao senhor Presidente que o mesmo teve
uma atitude pouco ética e o prejudicou. Dizendo que o mesmo disse a
um colaborador da Junta que ele não tinha autonomia para tratar
assuntos relacionados com a Junta, retirando-lhe a credibilidade
das pessoas que ouviram esta afirmação, uma vez que foi dito num
café onde estavam diversas pessoas. Também perguntou ao senhor
Presidente qual o ponto de situação da candidatura 005/CEI+/19.
Questionou o senhor Presidente sobre as decisões que o mesmo toma
sem dar conhecimento ao restante executivo. Perguntou ao senhor
Presidente porque motivo a correspondência da Junta não vem para a
Junta de freguesia mas sim para o próprio, dizendo que ele não
tinha conhecimento.
Continuando perguntou como iria ser feita a avaliação da
funcionária da Junta.
Interveio o senhor Presidente dizendo que estava surpreso com a
atitude do senhor Secretário, e confirmou a conversa em lugar
público e as pessoas presentes, dizendo que não era sua intenção
prejudica-lo. Sobre a candidatura citada o mesmo disse que já tinha
abordado o assunto com o senhor Tesoureiro e sugerindo um
candidato, e que o mesmo aceitou a sugestão, faltava apenas a
apreciação do senhor Secretário.
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Interveio o senhor Secretário dizendo que a decisão de se
escolher um candidato deveria ter sido acordada com todos os
elementos da Junta e não apenas com dois, e disse que consoante a
conversa com o senhor Presidente acerca da candidatura, o mesmo
tinha sugerido um candidato apto para as necessidades da Junta, e
inclusive outras necessidades da Freguesia, ao que o senhor
Presidente respondeu que se esqueceu de informar o senhor
Tesoureiro a respeito e também se esqueceu de abordar o candidato
sugerido, sendo por este motivo que o senhor secretário se abstém
deste assunto por ter sido aprovado um candidato sem o seu
conhecimento. Sobre a avaliação o mesmo disse que se iria deslocar
ao recursos humanos do município, para se inteirar do procedimento.
O senhor Presidente informou de um pedido onde era solicitado
um apoio para o I Trail Rota do Varosa, dizendo que o senhor
Secretário fazia parte desta associação, colocando o assunto para
apreciação. Sobre este assunto o senhor secretário respondeu que
como associado se abstém de qualquer apoio para a mesma. Foi
decidido que de momento não há possibilidade financeira de apoio.
Continuando a sua intervenção o senhor Presidente disse que sobre a
correspondência foi uma decisão tomada no início do mandato e o
senhor Tesoureiro confirmou. O senhor Presidente apresentou o valor
da venda da azeitona dizendo não estar satisfeito da forma como se
procedeu na colheita e venda da mesma, alegando que teve cuidados
acrescidos. O valor da venda rendeu duzentos e dez euros.
Foi acordado organizar a constituição das mesas de voto para as
eleições europeias no próximo dia 26 de maio.
Nada mais havendo
a tratar, pelas vinte horas, deu-se por encerrada a reunião da qual
se lavrou a presente ata que depois de lida deve ser assinada pelos
presentes nos termos legais.
Presidente: ____________________________
Secretário: ____________________________
Tesoureiro: ____________________________

