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Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, pelas vinte horas, 
reuniu nesta sede da Junta de Freguesia a Assembleia de Freguesia em reunião 
ordinária:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compareceram:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
José Luís Santos Ventura; Luzia Alexandra Casimiro Marques; Carlos Manuel Marciano 
de Jesus; Maria da Trindade Correia Pedro; Rafael dos Santos Almeida Solteiro; Rui 
Miguel Machado Roque; José Isabel Almeida; e João Manuel dos Santos Franco.-----------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faltaram: José do Coito Mendes.-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Esteve também presente o Executivo constituído pela Presidente, Maria João dos 
Santos Ribeiro Querido, o Secretário Manuel José Lourenço Tomás e o Tesoureiro 
António Henrique Colaço.---------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ABERTURA: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelas vinte horas o Presidente da Assembleia de Freguesia José Luís Santos Ventura deu 
início aos trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leitura e votação da ata da última Assembleia, tendo a mesma sido aprovada por 
maioria de votos e com a abstenções de Rafael dos Santos Almeida Solteiro. ---------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Membro da Assembleia Carlos Manuel Marciano de Jesus deixou um louvor ao corpo 
docente e alunos da escola primária da freguesia pela excelente classificação no 
ranking de exames nacionais.----------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por sua vez Rafael dos Santos Almeida Solteiro deu conta ao Executivo que a pressão da 
água canalizada nas Cruzes, mesmo após intervenção, mantém-se exactamente na 
mesma situação do que relatado anteriormente, pelo que as obras realizadas não 
surtiram qualquer efeito. O mesmo membro da Assembleia deu conhecimento ainda da 
existência de manilhas obstruídas junto à residência do Sr. António Caetano nas Cruzes. 
O Executivo tomou nota das duas situações, tendo a incumbência de as fazer chegar a 
quem de direito.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA: ----------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Primeiro Ponto: Regulamento e tabela geral de taxas e preços (para aprovação).--------
O Executivo deu a conhecer à Assembleia da necessidade de alterar o regulamento em 
vigor na Freguesia desde 2013 com a denominação “Regulamento de Taxas e Licenças” 
que doravante se deverá denominar “Regulamento de Taxas e Preços”. Nesse mesmo 
regulamento foi introduzido um capítulo V relativo à “Cantina Escolar” contendo a 
fórmula de cálculo das refeições bem como a justificação para a cobrança dos referidos 
valores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colocado a votação pelo Presidente da Assembleia o Regulamento e Tabela Geral de 
taxas e preços foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo Ponto: Protocolo de Cooperação entre a Junta de Freguesia e 
Associações/Instituições (para votação). ------------------------------------------------------------- 
À semelhança do que aconteceu no ponto anterior também a denominação do 
protocolo entre a Junta de Freguesia e as Associações e Instituições sofreu uma 
alteração passando a “Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações / 
Instituições”. Também neste caso passou a ser exigida uma justificação para a 
atribuição de cada uma das verbas (justificação essa constante em todos os pontos do 
regulamento). -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Durante a análise do referido Regulamento o membro da Assembleia Carlos Manuel 
Marciano de Jesus alertou para o facto do subsídio para os Bombeiros Voluntários de 
Caldas da Rainha não contar do documento. A Assembleia aprovou, por maioria dos 
votos, a introdução de uma nova alínea (al. e)) que permite fixar um tecto máximo a 
atribuir aos Bombeiros. O valor ficou fixado em 400€/ano (quatrocentos euros por 
ano).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colocado a votação o Regulamento de Atribuição de Subsídios às Associações / 
Instituições foi aprovado por unanimidade.-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Terceiro ponto: Mapa de Pessoal (para conhecimento).----------------------------------------- 
O Executivo deu conhecimento à Assembleia do Mapa de Pessoal. O documento fica 
anexo a esta acta. --------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quarto Ponto: Apreciação e Votação do Orçamento Para o Ano financeiro de 2015. ---- 
O Executivo deu conta da alteração da denominação de algumas rúbricas do 
Orçamento para o ano financeiro de 2015. Esclarecidas as dúvidas sobre algumas 
dessas rúbricas e dos respectivos valores, o Orçamento foi colocado a votação e 
aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quinto Ponto: Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos. -------------- 
O Presidente da Assembleia colocou a votação o Plano Plurianual de Investimentos que 
foi aprovado pela unanimidade dos membros.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexto Ponto: Plano de Actividades para o Ano de 2015 (para conhecimento). ------------ 
O Executivo deu a conhecer à Assembleia do Plano de Actividades para o Ano de 2015. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sétimo Ponto: Obras efectuadas no 4º Trimestre de 2014. ------------------------------------- 
O Executivo deu conta das obras efectuadas no quarto trimestre de 2014 na freguesia. -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORA DE ENCERRAMENTO: Pelas vinte e duas horas e vinte minutos o Presidente da 
Assembleia deu por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que depois de 
lida e aprovada vai ser assinada pelos Membros da Mesa. --------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PRESIDENTE - 

PRIMEIRO SECRETÁRIO - 

SEGUNDO SECRETÁRIO - 
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