ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DO VALE DE SANTARÉM
Ata nº 15
Pelas vinte e uma horas e trinta minutos no dia 21 do mês de Junho de 2016, reuniuse na sede da Junta de Freguesia, em Sessão Ordinária, a Assembleia de Freguesia do
Vale de Santarém com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Elevação do Vale de Santarém a Vila- Intervenção dos representantes dos
partidos Politicos.
2. Apreciação da informação escrita do Srº Presidente da Junta sobre as
atividades mais relevantes e situação financeira entre o periodo 1 de Abril
de 2016 e 10 de Junho de 2016.
3. Apreciação, discussão e votação da proposta nº 46 da Junta de Freguesia –
Aditamento ao Acordo de Execução e contrato interadministrativo de
delegação de competências.
4. Apreciação, discusão e votação da proposta nº 47 da Junta de FreguesiaPlano de Sinalização- Reserva de lugares de estacionamento para a Junta
de Freguesia e Centro de Saúde.
5. Outros assuntos de interesse para a Freguesia.

Presenças:
Sandra Diniz - PS
José Manuel Alexandre – PS
Liliana Caniço– PS
Maria do Rosário Antas- 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 o Tesoureiro, Jorge Roxo.
Depois de aberta a sessão a presidente da mesa propos que a ordem de trabalhos
fosse alterada passado o ponto um para o ponto quatro o que foi aprovado por
unanimidade.---

Ponto 1.
---Tomou a palavra, o sr. Valentim Gomes (CDU), manifestando, mais uma vez, a sua
preocupação com o excesso de velocidade da Estrada Real.
---Presidente da Junta, informa que já foram feitas deligências sobre este assunto,
junto da Cãmara Municipal Santarém.
--- Fez-se referência que a segurança merece atenção de todos, existe um projeto de
sinalização da freguesia que ainda não avançou por falta de verba da CMS.
---O sr. Joaquim Oliveira (CDU), reforça a situação acima descrita.

---Tomou a palavra Sr.ª Maria José Pereira(PSD), manifestando o seu desagrado pela
falta de verba para a sinalização da freguesia, fazendo menção que para a cidade de
Santarém houve verba para modificar as placas.
---Tomou a palavra, o Presidente da Junta, para explicar alguns dos ajustes para o
orçamento 2017.
--- Mais uma vez, o Presidente da Junta fez referência às grandes necesidades da
freguesia, arruamentos, o ringue, Escola, Sinalização, Rua Açude e o Cemitério.
---Foi lida, pelo Presidente da Junta o acordo de parceria com a CMS das obras do
Aristides graça para 2020.

Ponto 2.
---Colocada para apreciação a proposta da Junta de Freguesia nº 46, “Aditamento ao
Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo de Delegação de Competencias”
foi a mesma colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade.

Ponto 3
--Seguidamente procedeu-se à apreciação e votação da proposta da Junta de
Freguesia nº 47” Plano de Sinalização- Reserva de lugares de estacionamento para a
Junta de Freguesia e Centro de Saúde”.
---Tomou a palavra o sr. Valentim Gomes(CDU) afirmando que não concordava que a
reserva de lugares para a Junta de Freguesia e Centro de Saúde não tivesse a
informação do horário.
---Assim, foi aprovado uma alteração à proposta inicial com vista a que na placa do
Parque para a Junta e o Centro de Saúde se mencione a indicação do horario (Dias
úteis das 8 horas às 18 horas)
---De seguida, passou-se à votação da proposta que foi aprovada por unanimidade,
mas com a devida alteração (placa informativa com indicação de horário).

Ponto 4
--- Foi feita uma intervenção por parte dos representantes dos Partidos Políticos,
representados na Assembleia de Freguesia, no âmbito, das comomerações da
Elevação do Vale de Santarém a Vila.
---Foi colocada à votação a proposta nº 44, tendo sido aprovada com 5 votos a favor
(PS e PSD) e 4 abstenções (CDU).
Ponto 5
--- Foi referido que os membros da Assembleia de freguesia , estão disponiveis para
acompanhar a equipa técnica da CMS, nos projetos de 2017 da freguesia.
Finda esta questão e nada mais havendo a tratar, foi a Sessão encerrada pelas 23:30
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

