ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO VALE DE SANTARÉM
Ata nº 14
Pelas vinte e uma horas e trinta minutos no dia 1 do mês de Abril de 2016, 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. Apreciação da informação escrita do Srº Presidente da Junta sobre as atividades
mais relevantes do Executivo entre 15 de Dezembro de 2015 e 17 de Março de
2016.
2. Apreciação, discussão e votação da proposta nº 40 da Junta de Freguesia Contrato de Prestação de Serviço.
3. Conhecimento da Proposta nº 41 da Junta- Inventário
4. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 42 da Junta de FreguesiaDocumentos de prestação de Contas relativos a 2015.
5. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 43 da Junta de Freguesia – 1º
Revisão Orçamental.
6. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 44 da Junta de Freguesia – 1º
Revisão do PPI.
7. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 45, do Executivo da Junta –
Alteração do Quadro de Pessoal.
8. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Presenças:
José Luis Cruz - PS
Sandra Diniz - PS
José Manuel Alexandre – PS

João Gralha– PS
Valentim Gomes – CDU
Iluminada André – CDU
Joaquim Oliveira – CDU
Inês Bruno – CDU
Maria José Pereira – PSD

O Executivo fez-se representar pelo Presidente da Junta, Manuel João Custódio, estando
também presente a Secretária Isabel Araújo eo Tesoureiro, Jorge Roxo.

Período antes da ordem dos trabalhos
--- De acordo com todos os membros da Assembleia de Freguesia, foi concedida a palavra ao
público.
--- Tomou a palavra o Sr. Alfredo Lobato, mostrando o desagrado da mudança da hora da
Assembleia de freguesia, bem como, o seu desagrado pela decisão tomada da diretora
regional da agricultura em colocar os serviços que dirige na EPC e não na EZN como estava
previsto tendo questionado a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal sobre qual o futuro das
instalações da estação zootécnica.
---Tomou a palavra o representante do movimento ecologista do Vale de Santarém, sr. Manuel
João Sá, lamentando a ausência das forças políticas da freguesia no dia da apresentação
pública do plano para 2016 do movimento ecologista,teno congratulado a Junta de Freguesia
pela limpeza efetuada do ribeiro. Questionou ainda sobre a petição sobre oo pinheiro de areias,
que foi entregue à junta e ainda não não foi objecto de resposta.
--- Última intervenção do Público, o .sr. João Carvalho, alertou para que seja revisto o horário
de funcionamento do posto dos correios.
---Tomou a palavra o Valentim Gomes, dando uma breve explicação técnica sobre o Pinheiro
das Areias.
---O Presidente da Assembleia de Freguesia, responsabillizou-se pela alteração da hora da
assembleia acrescentando ainda que no que refere à questão da Estação Zootécnica, foi feito
que o que estava ao alcançe da Junta, e que compete agora aos representantes de cada força
política com assento na Assembleia de Freguesia pedir a intervenção dos deputados do seu
partido na Assembleia da República junto do Governo.-terminou justificando a sua ausência na
apresentação pública realizada pelo Movimento Ecologista.

---Tomou a palavra, o Presidente da Junta, justificando a alteração da hora da Assembleia de
Freguesia, acrescentado que o horário de funcionamento dos CTT, nesta 1º fase vai manter-se
a título experimental até às 16h30.

Ponto 1
---Tomou a palavra, o sr. Valentim Gomes (CDU), questionando sobre o projeto da escola
EBJI.
---Presidente da Junta, informa que o projeto de requalificação da escola está na CMS.
---Congratulou a comissão de pais pelo investimento que têm feito pela própria escola e pela
comunidade.

Ponto 2.
---Tomou a palavra a a sr.ª Maria José (PSD), alertando para o sigilo profissional dos
funcionários, nesta nova função; propôs que o horário de encerramento dos CTT fosse às
17h30.
---O sr. Valentim Gomes (CDU), realçou as recomendações da sr.ªMaria José (PSD),
entregando uma declaração de voto.
---Tomou a palavra Presidente da Assembleia, José Luis Cruz, fazendo referência, mais uma
vez, que a passagem dos CTT para a junta, nunca foi feita no sentido de melindrar o serviço
público, mas sim de servir a comunidade do Vale de Santarém. Adianta ainda, que se este
serviço tivesse vindo à seis anos atrás como na altura foi proposto pelo PS, as condições
financeiras teriam sido muito mais vantajosas para a autarquia.
--- A proposta foi votada com cinco a favor (4 do PS e 1 da PSD), e 4 abstenções (CDU).
--- Presidente da junta, informou que a assinatura do protocolo seria assinado no dia 4 de Abril
às 14h30, nas instalações da junta de freguesia.
Ponto 3
---Tendo sido lida e analisada a proposta, tomou a palavra a sr.º Maria José (PSD), informando
que os bens que são colocados no inventário, não podem vir a zeros, pois tem um valor
histórico ou patrimonial. Ficando a sugestão da criação de uma comissão ou consultar a

comissão da CMS, para que sejam dados os valores dos bens imoveis, para regularização do
inventário.

Ponto 4
---Foi colocada à apreciação, discussão e votação da proposta nº 42, tendo sido aprovada com
5 votos a favor(PS e PSD) e 4 abstenções (CDU).

Ponto 5
---Foi colocada à apreciação, discussão e votação da proposta nº 43, tendo sido aprovada com
5 votos a favor(PS e PSD). E 4 abstenções (CDU).

Ponto 6
--- Tomou a palavra o sr. Valentim Gomes (CDU), sugerindo que seja incluido no reforço do
projeto dos sinais de trânsito, lugares que sejam utilizados por viaturas identificadas, pelo
Centro de Saùde e a Junta de Freguesia.
---Foi colocada à votação da proposta nº 44, tendo sido aprovada com 5 votos a favor (PS e
PSD) e 4 abstenções (CDU).

Ponto 7
--- Valentim gomes (CDU), manifestou a sua preocupação relativamente à capacidade dos
recursos humanos da junta, para as novas exigências dos serviços que a junta terá que dar
resposta.
--- Foi colocada à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

Ponto 8
---Ficou acordado a elaboração de uma proposta com todas as forças políticas da assembleia
de freguesia para o secretário de estado da tutela e Ministro da Agricultura, relativamente ao
assunto do projeto Agro-turismo da estação Zootécnica.
--- A proposta foi aprovada por unanimidade.
---Foi dada a palavra ao público, onde Alfredo Lobato comenta a mudança de atitude da CDU,
relativamente aos correios.

--- Última intervenção do público foi do sr. João Carvalho que alertou o executivo para estar
atento à ligação que pode existir, da não realização das obras da estação zooteécnica com a
construção da variante.
Finda esta questão e nada mais havendo a tratar, foi a Sessão encerrada pelas 01:30 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

