
-----------------------------ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE S.PEDRO DA CADEIRA------------------------- 

-------------------------------------------------------ATA N.º30------------------------------------------------------- 

Ao vigésimo sétimo e dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

uma horas e cinquenta minutos, reuniram-se na sala de sessões da Junta de Freguesia, em 

Sessão Ordinária, os membros da Assembleia de Freguesia de S. Pedro da Cadeira, tendo-se 

procedido, no período “antes da ordem do dia”, à alteração da ordem de trabalhos, autorizada 

por todos os presentes, tendo ficado ordenada da seguinte forma:-------------------------------- 

Ponto um – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. ----------------------------------------------  

Ponto dois – Discussão e votação do Orçamento e GOP para 2017 e do Mapa de Pessoal para 

2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto três – Discussão e votação da tabela de taxas e licenças para 2017.----------------------------- 

Ponto quatro – Autorizar a Junta de Freguesia a associar-se à ECOCOAST.----------------------------- 

Ponto cinco – Exposição do Presidente das atividades realizada pela Junta de Freguesia e 

situação financeira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes na sessão os seguintes membros: Luís Lopes, presidente da Assembleia, 

Dulce Batista, primeiro secretário, Bruna Alves, segundo secretário e ainda João Caiado, Nuno 

Henriques, Vitor Gageiro, Helena Carlos, Paulo Pedro e Ana Pistachini.--------------------------------- 

Estiveram também presentes os membros do executivo: Carlos Gomes, presidente da Junta de 

Freguesia, Ilídio Brasil, secretário e António Alves, tesoureiro. -------------------------------------------- 

Deu-se início à ordem de trabalhos com o ponto um tendo sido lida a ata da reunião anterior e 

aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto dois, procedeu-se à discussão e votação do Orçamento e GOP para 2017 e do Mapa 

de Pessoal para 2017. Foram solicitados esclarecimentos da parte de Paulo Pedro acerca do 

numero de postos de trabalho constantes do Mapa de Pessoal, pelo que passada a palavra ao 

Presidente da Junta de Freguesia, este esclareceu que não existem alterações 

comparativamente ao ano de 2016. Seguiu-se a votação da qual apuraram-se duas abstenções, 

pelo que os documentos: Orçamento e Mapa de Pessoal, foram aprovados por maioria.---------- 

No ponto três, foi explanada pelo Sr Presidente da Junta, a tabela de taxas e licenças para 

2017, a qual não sofreu alterações relativamente ao ano anterior. Posta á votação, verificou-se 

uma abstenção, sendo a proposta aprovada por maioria.--------------------------------------------------- 

Ponto quatro – Foram solicitados esclarecimentos por parte do Presidente da Assembleia 

acerca do objecto e interesse da ECOCOAST para a freguesia. O Sr. Presidente da Junta de 

Freguesia informou que a Agencia de Desenvolvimento Costeiro ECOCOAST é uma associação 

de direito privado que tem como objecto o desenvolvimento integrado e sustentável do 



território costeiro dos Municípios de Torres Vedras e Lourinhã, através de iniciativas que 

contribuam para a valorização económica, social e ambiental. Este projecto enquadra-se na 

medida dos Apoios Comunitários 2020. O executivo considerando que este projecto enriquece 

a freguesia e que é de extrema importância para a sustentabilidade e eficiência no uso dos 

recursos, deliberou propor associar-se à Agencia ECOCOAST – conforme a proposta 

apresentada. Foi referido igualmente que está previsto sedear esta Agencia nas instalações da 

antiga Junta de Freguesia da Maceira, sendo ainda cobrada uma quota anual no valor de trinta 

euros aos associados. A assembleia deliberou por unanimidade autorizar a Junta de Freguesia 

a associar-se á referida Agencia, tendo aprovado igualmente em minuta o texto da deliberação 

ora tomada.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto cinco – Foi dada a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia, o qual procedeu à 

exposição das actividades desenvolvidas no período de Outubro a Dezembro assim como da 

situação financeira actual da Junta de Freguesia. Presidente da Assembleia e Ana Pistachini 

solicitaram esclarecimentos acerca das escolas desativadas nomeadamente qual a utilidade 

prevista para os edifícios devolutos. O assunto foi esclarecido pelo Presidente da Junta de 

freguesia que esclareceu que as escolas não são propriedade da Freguesia, mas sim do 

Município e que qualquer projeto/interesse manifestado terá de ser solicitado à Câmara 

Municipal. A Junta de Freguesia apenas terá um papel de mediador.------------------------------ 

Ana Pistachini questionou ainda acerca da reunião tida com o Sr. Director do ACES – 

Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa tendo sido referido que não está em causa o 

encerramento do Centro Saúde de S. Pedro da Cadeira mas sim a possibilidade de se aceder 

aos serviços de saúde em horário prolongado na nova Unidade de Saúde Familiar (USF) ainda a 

construir em S Mamede da Ventosa .--------------------------------------------------------------------------  

Concluída a ordem de trabalhos, não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a 

sessão pelas vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos da qual se lavrou a presente ata 

que depois de lida e aprovada será assinada pelos membros da Assembleia.-------------------------- 

 

Presidente de Assembleia: _______________________________________________________  

 

Primeiro Secretário: ____________________________________________________________ 

 

Segundo Secretário: ____________________________________________________________ 


