ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CALDAS DA RAINHA - NOSSA
SENHORA DO PÓPULO, COTO E SÃO GREGÓRIO
ATA
SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2018
Aos dezasseis dias do mês de Abril de 2018, reuniu a Assembleia da União
de Freguesias de Caldas da Rainha – Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São
Gregório, pelas 21.00 horas, em Sessão Ordinária e Pública com a seguinte
ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antes da Ordem dos Trabalhos: ------------------------------------------------1- Assuntos Gerais de interesse para a Autarquia. ----------------------------Ordem dos Trabalhos: ----------------------------------------------------------1- Apreciação da informação do Presidente da Junta acerca da actividade
desenvolvida e da situação financeira da Freguesia, ao abrigo do disposto na
alínea e), nº 2 do Art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. ------2- Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a
respectiva avaliação, bem como apreciação e votação dos documentos de
prestação de contas de 2017, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº1 do
art.º 9 da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificaram-se as seguintes presenças: ---------------------------------José Fernando de Almeida Silva Pereira, João António Antão dos Reis, Carlos
José Dias Coutinho, Rui Manuel dos Santos Calisto, Fábio Emanuel Jordão de
Sousa Serrenho, Cristina Isabel Quaresma da Silva Serralheiro de Sousa,
Mafalda Sofia Bernardo Pedreira, Margarida Isabel Tavares Varela Martins de
Oliveira, Luís Filipe Cruz Gomes, Hugo Filipe Paulo Feliciano, Ricardo Daniel
Ferreira de Oliveira, e Catarina Isabel dos Santos Branco Fialho. ------------------------------------------------------------------------------------------------Pediram substituição: -----------------------------------------------------Não houve pedidos de substituição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Faltaram: -------------------------------------------------------------------Mara Manuela de Sousa Marques. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por parte do Executivo da Junta de Freguesia estiveram presentes os
seguintes membros: ------------------------------------------------------------Victor Manuel Calisto Marques; Maria José Guilherme Agostinho Vieira, Carlos
Alberto Garcia Cravide de Bernardo; José Manuel Oliveira Cardoso; e Maria
João Marques da Silva Reis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, José Fernando de Almeida Silva
Pereira, deu início à reunião. ----------------------------------------------------
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Antes da Ordem dos Trabalhos: --------------------------------------------1 - Assuntos Gerais de interesse para a Autarquia----------------------------Pediu a palavra Margarida Isabel Tavares Varela Martins de Oliveira, que
apresentou um conjunto de questões ao Executivo da Junta de Freguesia,
que entregou para anexar a esta ata. Com questões sobre quais os projetos
da Junta de Freguesia para cativar os jovens a se manterem na cidade, a
proposta para a contratação de um profissional, denominado influenciador de
mercado, bem como a razão porque a freguesia tem duas psicólogas e a
Câmara Municipal não tem nenhuma. ------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia Victor Manuel Calisto Marques, tomou
a palavra dando a resposta às questões colocadas. ---------------------------Mafalda Sofia Bernardo Pedreira questionou por que razão as escolas não
prestam serviço de psicologia, e os alunos tem de vir às consultas à Junta de
Freguesia. ------------------------------------------------------------------------Foi esclarecida pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, José
Fernando de Almeida Silva Pereira, que as escolas se demitem dessa
responsabilidade. ----------------------------------------------------------------Foi da opinião geral que a Junta de Freguesia deveria questionar a Câmara
Municipal sobre as despesas deste serviço, que deveriam estar a ser feitos
ou pela autarquia ou mesmo pelos serviços centrais de saúde. --------------Mafalda Sofia Bernardo Pedreira, questionou do ponto de situação das
propostas colocadas pelo BE na Assembleia de Freguesia realizada em
Dezembro de 2017, sobre os balneários públicos, aumento das paragens do
Toma, e estacionamento para os autocarros de turismo. ---------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia Victor Manuel Calisto Marques,
informou a Assembleia, esclarecendo que ainda pouco se avançou em relação
a essas propostas. ---------------------------------------------------------------Mafalda Sofia Bernardo Pedreira, congratulou-se com uma publicação na
página do Facebook da Junta de Freguesia, no dia do Autismo, dando os
parabéns pela publicação. ------------------------------------------------------Margarida Isabel Tavares Varela Martins de Oliveira, questionou se se está a
fazer algum levantamento dos sem-abrigo na cidade. ------------------------O Sr. Presidente da Junta de Freguesia Victor Manuel Calisto Marques,
informou que sim, a Câmara Municipal está a fazer esse trabalho, juntamente
com outras instituições. ----------------------------------------------------------
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De seguida passou-se para o ponto seguinte. ---------------------------------Ordem dos Trabalhos: -----------------------------------------------------1 - Apreciação da informação do Presidente da Junta acerca da actividade
desenvolvida e da situação financeira da Freguesia, ao abrigo do disposto na
alínea e), nº 2 do Art.º 9º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. ------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, José Fernando de Almeida Silva
Pereira, deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia Victor Manuel
Calisto Marques que deu as informações à Assembleia. ----------------------Margarida Isabel Tavares Varela Martins de Oliveira colocou algumas
questões sobre as contas apresentadas. Também questionou sobre a corrida
organizada pela Junta de Freguesia, em Dezembro, e porque razão se
organiza nesta data pois tem a noção que prejudica o comércio. ------------José Manuel Oliveira Cardoso, esclareceu sobre esta organização. ----------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, José Fernando de Almeida Silva
Pereira colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por maioria, com uma
abstenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, José Fernando de Almeida Silva
Pereira, passou para o ponto seguinte: ----------------------------------------2 - Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a
respectiva avaliação, bem como apreciação e votação dos documentos de
prestação de contas de 2017, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº1 do
art.º 9 da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------Deu a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia Victor Manuel Calisto
Marques que deu as informações à Assembleia. ------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, José Fernando de Almeida Silva
Pereira colocou o ponto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------Esta ata foi lida e aprovada por unanimidade, pelos presentes nesta
Assembleia de Freguesia, para produzir efeitos imediatos, nos termos do nº
3 e 4 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------HORA DE ENCERRAMENTO: --------------------------------------------------Eram 23:10 horas, quando pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia,
foi dada por encerrada a reunião da qual para constar se lavrou a presente
acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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