ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

PROPOSTA
Instalação de Terminais de Multibanco em Quintas e Vala do Carregado
e Terminal de Pagamento Automático na Sede da Junta de Freguesia
Considerando:
1. A necessidade e reivindicação das populações do Lugar das Quintas e da Vala do
Carregado em disporem nas suas zonas de residência de um local onde possam aceder
a postos ATM, vulgo caixas Multibanco, como elemento facilitador de levantamento de
numerário, pagamento de serviços, realização de transferências ou carregamentos;
2. A necessidade de reforçar a instalação de equipamentos desta natureza na sede de
Freguesia, na Castanheira do Ribatejo, pelos motivos acima evidenciados;
3. Que as Cachoeiras dispõem deste equipamento no edifício da antiga sede da Junta
de Freguesia de Cachoeiras, mediante acordo celebrado no início do século pelos
responsáveis autárquicos à data, com uma entidade bancária.
4. Ser impensável, em pleno século XXI, ano 2018, a apenas 30 Kms de Lisboa,
existirem localidades que não tenham acesso a um Terminal Multibanco.
5. Ser igualmente inimaginável que na Sede da Junta da União das Freguesias não
exista um Terminal de Pagamento Automático, vulgo TPA ou POS, o que obriga
qualquer cidadão que se desloque à Junta de Freguesia e necessite efetuar um
pagamento, a fazê-lo em numerário ou cheque.

A Bancada do Partido Socialista, na Sessão Ordinária da Assembleia de
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras de 26 de setembro de
2018, propõe:
1) Que a Junta de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, possa, até
final do ano de 2018, com apoio dos serviços jurídicos, desenvolver um procedimento
concursal para o efeito, ou, em alternativa, contactos com, no mínimo, cinco entidades
bancárias e/ou financeiras no sentido de proceder à Instalação de Terminais Multibanco
nas Quintas e Vala do Carregado, reforçando, também, estes equipamentos na Vila da
Castanheira do Ribatejo, e simultaneamente, proceder à instalação de Terminal de
Pagamento Automático na sede da Junta de Freguesia, em Castanheira do Ribatejo.
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com treze votos a favor na Assembleia de
Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 26 de
setembro de 2018, devendo ser publicada no site institucional da Freguesia e, ser
remetida:
1 – À Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e diversos grupos
políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira).
2 – Movimento Associativo da Freguesia
3 – Órgãos de Comunicação Social Regional.
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Das diversas comunicações sobre esta matéria, deverá, via Mesa da Assembleia, a
Junta de Freguesia dar conhecimento aos Membros da Assembleia.
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