ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO VALE DE SANTARÉM
Ata nº 13
Pelas vinte e uma horas e trinta minutos no dia 15 do mês de Dezembro de 2015, reuniu-se
na sede da Junta de Freguesia, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia do Vale de
Santarém com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Voto de pesar pelo falecimento do funcionário António José Gomes Rosa.

2. Apreciação da informação escrita do Srº Presidente da Junta sobre a atividade mais
relevante e situação financeira da Freguesia no periodo que decorre entre a 18 de
Abril a 30 de Novembro de 2015.

3. Apresentação, discussão e votação da proposta nº 34 da Junta de Freguesia, “ 3ª
Revisão Orçamental de 2015 e PPI”.

4. Apreciação, discussão e votação da proposta nº 35 da Junta de Freguesia,
“Regulamentação de Liquidação e Cobrança das Taxas e Licenças e Respetiva
Tabela de Taxa.”

5. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 36 da Junta de Freguesia, “Grandes
Opções do Plano/Orçamento e PPI 2016.”

6. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 37, “Mapa do Pessoal 2016”.

7. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 38, “Protocolo de Cedência de Espaço
à fabrica da Igreja Paroquial da Nª. Srª da Expectação de Vale de Santarém”.

8. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 39, “Contrato Comodato do Pinheiro
das Areias”.

9. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Presenças:
José Luis Cruz - PS
Sandra Diniz - PS
João Gralha – PS
Liliana Caniço– PS
Valentim Gomes – CDU
Iluminada André – CDU
Joaquim Oliveira – CDU
Inês Bruno. – CDU
Maria José Pereira – PSD

---À sessão faltou, José Antas (PS), por motivos pessoais, tendo sido substituido por Liliana
Caniço (PS).
O Executivo fez-se representar pelo Presidente da Junta, Manuel João Custódio, estando
também presente a Secretária Isabel Araújo. e o Tesoureiro, Jorge Roxo.

Período antes da ordem dos trabalhos

---Foram lidas duas cartas da Paróquia do Vale de Santarém, remetendo para os seguintes
assuntos: Convite a participar no almoço em honra da Nossa Senhora da Expectação do O e a
solicitação da casa da carreta para construir uma casa de banho com acesso à Igreja.---

--- De acordo com todos os membros da Assembleia de Freguesia, foi concedida a palavra ao
público.----- Tomou a palavra o sr. Carlos Filipe, questionando a alteração da sinalização na Rua da
Serração.-----Presidente da Junta, explica que já fez o pedido à câmara para verificar a legalidade da
sinalização da rua acima referida.-----Tomou a palavra o Alfredo Lobato, para agradecer a iniciativa e o acolhimento que foi dado
por parte do executivo e da população do Vale de Santarém, ao grupo de teatro que presentiou
a freguesia dramatizando os costumes e a vivências dos anos 70/80 desta mesma população.-

Ponto 1.
--- O voto de pesar, foi aprovado por unanimidade, tendo sido proposto pela CDU um minuto de
silêncio, que foi cumprido.---

Ponto 2.
--- Foi proposto pelos membros da Assembleia de Feguesia que este ponto integra-se os
outros assuntos de interesse para a freguesia.---

Ponto 3.
---Apresentadaq e discutida a proposta, foi aprovada por unanimidade.---

Ponto 4
---Tomou a palavra o sr. Valentim Gomes(CDU), informando que concorda com a tabela das
taxas com a exceção do aumento, quase de 50%, da concessão de Gavetão.-----Presidente da Junta, explica que este aumento se deve ao facto de não existirem covas para
vender e neste momento só existem duas covas para abrir. No entanto informa que quando o
cemitério novo estiver em funcionamento vamos ter pelo menos 200 covas.----- A proposta foi aprovado por unamimidade, alterando o número de prestações que passa de
doze prestações para dezoito prestações.---

Ponto 5
---Presidente da Junta, explica que relativamente às grandes opções do Plano o caminho é de
melhorar aquilo que temos e a junta ter algum fundo financeiro. As obras prioritárias serão a
Escola nº 2, ringue, recuperação do muro da nascente, requalificação do mercado, pavimentos
e arruamentos e o cemitério.----- Tomou a palavra a Liliana Caniço (PS), pediu alguns esclarecimentos sobre as refeições da
escola do 1º ciclo .----- A proposta foi votada com cinco votos a favor (4 do PS e 1 da PSD), e 4 abstenções (CDU).--

Ponto 6
--- Tomou a palavra a srª. Maria José Pereira (PSD), para partilhar algumas dúvidas sobre o
regime da contratação descrita nesta proposta.----- Tesoureiro, Jorge ficou responsável por confirmar com a Associação Nacional de
Freguesias se o concurso reune os requesitos necessários para um contrato indeterminado.----- Proposta votada e aprovada com oito votos a favor ( PS e CDU), e um voto contra (PSD).---

Ponto 7
--- Foi lido o protocolo, tendo sido a proposta votada e aprovada por unanimidade.---

Ponto 8
---Proposta votada e aprovada por unanimidade .---

Ponto 9

---O sr. Valentim Gomes, fez referência a recuperação da casa de banho pública junto ao
cemitério.—
---Foi lida, pelo presidente de Assembleia de Freguesia, José Luis Cruz, a Moção da CDU “
Variante à EN3 entre o Cartaxo e Santarém”,tendo sido votada e aprovada por unanimidade.---

Público
--- Foi dada a palavra ao público tendo o sr. Alfredo Lobato manifestado o seu apoio ao
executivo pelo contrato do Pinheiro das Areias.---

---Tomou a palavra o sr. Carlos Filipe, para agrdecer ao executivo o apoio e a disponibilidade
que tem prestado ao Vitória Futtsal.---

--- A úlltima intervenção do público foi o Drº Guerra que agradeceu em nome do Conselho
Pastoral a doação da casa da carreta.---

---O sr. Valentim Gomes (CDU) quis ainda conhecer qual o ponto da situação da Rua do
Açude.—

---Presidente da Junta, explica que teve uma reunião com o Vereador Luís Faria, que foi
referenciada como prioridade a situação da Rua do Açude, nessa mesma reunião o Presidente
da Junta deixou claro, que quando os membros da CMS viessem fazer o planeamento “in loco”,
os membros do executivo devem ser avisados para estarem presentes para acompanhar o
planeamemento.----- Quanto à “obra do muro” na Rua do Açude, feita pelo proprietário, não cumpria as normas
previstas na lei, tendo o mesmo sido chamado à atenção pelo próprio presidente da Junta. A
obra viria a ser rectificada.

Finda esta questão e nada mais havendo a tratar, foi a Sessão encerrada pelas 00:30 horas e
para constar se passou a presente ata, que vai ser assinada por mim que a secretariei e pelo
Presidente da Assembleia de Freguesia. ---

O Presidente da Assembleia de Freguesia.

1º Secretário da Assembleia de Freguesia

