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MANDATO 2005/2009
ACTA N.º 03/2006
Sessão Ordinária de 12 de Outubro de 2006

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA DOZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E SEIS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aos doze dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e seis, pelas vinte e uma
horas e trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sede da
Associação dos Amigos do Vale do Carro, Várzea e Casais Limítrofes, no lugar de
Vale do Carro desta Freguesia de Alcanede, com a seguinte: ----------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------- Ponto Um: – Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, acerca
da Actividade da Freguesia e da sua Situação Financeira; ------------------------------------- Ponto Dois: – 1.ª Revisão do Orçamento e do Plano Plurianual de Investimentos
para o Ano Económico de Dois Mil e Seis. ------------------------------------------------------ Ponto Três: – Apreciação e Votação da Proposta da Junta de Freguesia de
Alcanede, para fornecimento de dados sobre os contratos de arrendamento de pedreiras
ao Conselho Directivo do Baldio de Vale da Trave, Casal de Além, Vale de Mar e
Covão dos Porcos; ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi ordenado que se procedesse à chamada,
tendo-se verificado o seguinte: --------------------------------------------------------------------- Presenças: Gilberto Manuel Augusto Leandro, César Vieira Martins, Carla Cristina
Gonçalves Filipe, Manuel Albino da Conceição Rosa, António Dias D’Oliveira e.
Paulo Domingos dos Santos ------------------------------------------------------------------------ Ausências: Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, António Martins Ferreira e, Emílio
Duarte Neves Vieira --------------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, começando por agradecer aos Membros da Direcção da Associação
dos Amigos do Vale do Carro, Várzea e Casais Limítrofes, pela sua disponibilidade na
cedência da sede da mesma para a realização da presente sessão da Assembleia. ---------- Seguidamente procedeu à leitura da correspondência existente e da convocatória
para a presente sessão ------------------------------------------------------------------------------- Foi dispensada a leitura da acta da sessão anterior, a qual foi remetida previamente
a todos os membros da Assembleia. ------------------------------------------------------------

26

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE
MANDATO 2005/2009
ACTA N.º 03/2006
Sessão Ordinária de 12 de Outubro de 2006

--- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra, o Sr.
Manuel Albino da Conceição Rosa, felicitando o executivo da Junta de Freguesia de
Alcanede, pela iniciativa e o êxito que teve a ExpoAlcanede. --------------------------------- Lamentou o facto de ter recebido a documentação para a presente Sessão da
Assembleia com apenas quarenta e oito hora de antecedência. ------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Paulo Domingos dos Santos, felicitando também o
executivo, pelo êxito da ExpoAlcanede. ---------------------------------------------------------- Lamentou também, ter recebido a correspondência da sessão da Assembleia com
pouca antecedência. --------------------------------------------------------------------------------- Questionou sobre a reparação e pavimentação da Estrada das Maias. -------------------- Alertou para a falta de segurança da Freguesia de Alcanede, e pela necessidade
urgente da presença da G.N.R., na Freguesia. --------------------------------------------------- Lamentou ainda pelo facto do cartão de visita da Freguesia - “O Castelo” se
encontrar ao abandono, nomeadamente a limpeza da encosta, encontrando-se esta
cheia de troncos queimados. ----------------------------------------------------------------------- Sobre as questões apresentadas, o Sr. Presidente da Junta esclareceu o seguinte: ----Relativamente aos documentos da Assembleia os mesmos foram entregues dentro
do prazo, no entanto vai diligenciar no sentido dos mesmos serem entregues mais
cedo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Agradeceu as felicitações pela realização da ExpoAlcanede. ------------------------------ Sobre a pavimentação da estrada das Maias, disse que, quando houver verbas a
mesma será pavimentada. --------------------------------------------------------------------------- Em relação á segurança, informou que quando o Centro de Saúde mudar de
instalações, o edifício poderá ser para o quartel da G.N.R. ------------------------------------ Relativamente ao castelo, está em estudos a reconstrução do espaço. -------------------- Retomou a palavra, o Sr. Paulo Domingos dos Santos, dizendo que a encosta do
castelo deveria ser reflorestado e talvez se pudesse colocar uma cancela na estrada de
acesso ao mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------ Usou novamente da palavra, o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, pedindo
informações sobre o saneamento básico na Freguesia. -----------------------------------------Sobre uma noticia no jornal “ O Mirante” relativamente ao relvado de cinco campos
de futebol, onde está contemplada a Freguesia de Alcanede. ---------------------------------- Solicitou também, esclarecimento sobre a entrada da Freguesia na Associação de
Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclareceu que não possuída muita
informação sobre o saneamento básico, relativamente aos relvados dos campos de
futebol a Câmara Municipal, apoia as equipas jovens. ----------------------------------------- Sobre a integração da Freguesia na Associações de Freguesias, informou que foram
enviados todos os documentos necessários para o efeito, estando a aguardar a resposta.
--- Usou da palavra, o Sr. António Dias D’Oliveira, questionando sobre o assunto dos
baldios de Vale da Trave, sobre renda das pedreiras, qual a situação do parque eólico e
ainda sobre a zona de intervenção florestal – ZIF. ---------------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Presidente da Junta, esclarecendo que existe um acordo e
que espera que o mesmo seja cumprido. Relativamente à Z.I.F., na sua opinião, o
limite deveria ser alargado. ------------------------------------------------------------------------- Interveio novamente, o Sr. Paulo Domingos dos Santos, que se prontificou a
esclarecer o que é uma Z.I.F., felicitou pela iniciativa e lembrou a importância da
reparação da Rua da Saudade, para salvaguardar a segurança dos utentes do Centro de
Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta, esclareceu que a referida Rua é prioritária, que também
já foi solicitado á E.P., os passeios para a Rua Cidade de Santarém, assim como uma
paragem de autocarro junto ao Centro de Saúde. ------------------------------------------------ Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, deu início ao
período da ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
DE ALCANEDE, ACERCA DA ACTIVIDADE DA FREGUESIA E DA SUA
SITUAÇÃO FINANCEIRA. ------------------------------------------------------------------------

--- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, deu conhecimento das informações diversas, apresentadas
pela Junta de Freguesia, sendo as mesmas referentes ás reuniões e intervenções junto
de diversas entidades e empresas, informação sobre as obras e serviços efectuados na
Freguesia e saldos bancários existentes. ---------------------------------------------------------- PONTO DOIS – 1.ª REVISÃO DO ORÇAMENTO E DO PLANO PLURIANUAL
DE INVESTIMENTOS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2006. ----------------------------- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia,
procedeu á sua leitura e submeteu a presente proposta a votação, tendo sido deliberado
aprovar a mesma por maioria, com cinco votos a favor e uma abstenção, do Sr.
Paulo Domingos dos Santos. ---------------------------------------------------------------------
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--- PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA JUNTA DE
FREGUESIA DE ALCANEDE PARA FORNECIMENTO DE DADOS SOBRE OS
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO DE PEDREIRAS AO CONSELHO
DIRECTIVO DOS BALDIOS DE VALE DA TRAVE, CASAL DE ALÉM, VALE DE
MAR E COVÃO DOS PORCOS -----------------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi lida e colocada á discussão e apreciação a
presente proposta sobre este assunto, apresentada pela Junta de Freguesia e cujo teor a
seguir se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROPOSTA -----------------------------------------“Fornecimento de dados sobre contratos de arrendamento de pedreiras ao Conselho
Directivo do Baldio de Vale da Trave, Casal D’Além, Covão dos Porcos e Vale de
Mar”---------------------------------------------------------------------------------------------------- No seguimento do pedido de fornecimento de dados dos contratos de arrendamento
de pedreiras na zona de Vale da Trave, Casal D’Além, Vale de mar e Covão dos
Porcos, apresentado pelo conselho Directivo acima referido, do qual se junta cópia, a
Junta de Freguesia de Alcanede na sua reunião ordinária de 02 de Outubro de 2006,
deliberou por unanimidade deferir a referida pretensão. --------------------------------------- Mais deliberou submeter a presente proposta à Assembleia de Freguesia de
Alcanede para apreciação e votação”. ------------------------------------------------------------ Usou da palavra, o Sr. Paulo Domingos dos Santos, questionando se os arrendatários
em causa, tinham dado autorização para fornecimento dos respectivos dados, caso
contrário e na sua opinião a proposta deveria ser retirada da Ordem de Trabalhos. -------- A seguir, interveio o Sr. Presidente da Junta, esclarecendo que todos os dados
solicitados não são confidenciais, pois são do conhecimento público ------------------------ Usou da palavra, o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, que não vê qualquer
necessidade deste assunto ser discutido na Assembleia de Freguesia, podendo o
mesmo ser solucionado pelo executivo da Autarquia. ------------------------------------------ Usou novamente da palavra, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia,
esclarecendo mais uma vez, que todos os dados a facultar ao Conselho Directivo, são
do conhecimento público, apesar de não ver qualquer inconveniente no seu
fornecimento, este assunto deve ser apreciado e discutido na Assembleia. ------------------ Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este ponto da Ordem de
Trabalho, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a votação a presente proposta,
tendo sido deliberado por unanimidade aprovar a mesma. --------------------------------- PONTO QUATRO – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. -----------
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--- Sobre este ponto da ordem de trabalhos usou da palavra, o Sr. Paulo Domingos dos
Santos, alertando a Junta para solicitar á Câmara Municipal de Santarém, apoio para a
limpeza das ruas das diversas localizadas da Freguesia, em virtude de falta de pessoal na
Autarquia e a Freguesia ser grande. ------------------------------------------------------------------------ Esgotada a Ordem de Trabalhos e nos termos da Lei e do Regimento, o Sr.
Presidente da Assembleia, declarou aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO
PÚBLICO, tendo usado da palavra: -------------------------------------------------------------

--- O Sr. Luís Ferreira, do lugar de Vale da Trave, solicitando ao Sr. Presidente da
Junta, o fornecimento dos dados pretendidos pelo Conselho de Baldios de Vale da
Trave, o mais rápido possível, para não prejudicar as pessoas que trabalham nesta área
e disse ainda que o contrato respeitante ao parque eólico é para cumprir. ------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que os dados pretendidos serão entregues o
mais rápido que possível. --------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Eduardo Lopes, do lugar de Vale do Carro, que solicitou
apoio para a construção da Capela de Vale do Carro. ------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta, respondeu que esse pedido deverá ser remetido á
Autarquia por escrito, para ser analisado pelo executivo. -------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Manuel Carreira da Silva, pedindo para que, o lugar de
Vale do Carro não fosse esquecido, nas limpezas das rua e valetas e alertou para as
condições em que se encontra a estrada de Vale do Carro / Maias. --------------------------- O Sr. Presidente da Junta, esclareceu que o lugar de Vale do Carro não está
esquecido, o pessoal não é muito e a Freguesia é grande, por isso tem feito o que se
pode, relativamente á estrada do Vale do Carro / Maias, irá ser reparada logo que
possível. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Manuel Louro, do lugar de Vale da Trave, informando que
o contentor do lixo situado junto ao cemitério de Vale da Trave, foi roubado. ------------- Disse que o Sr. Padre, pediu o alargamento da capela do cemitério e questionou
sobre o valor das sepulturas perpétuas. ----------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que o contentor do lixo já foi solicitado á
Câmara Municipal, sobre as sepulturas irá proceder ao seu levantamento. ------------------ Usou da palavra, a Sr.ª Maria da Conceição dos Santos, reclamando a falta de um
contentor de lixo junto á sua habitação e da sua Rua não ser pavimentada e não possui
valetas, correndo todas as águas para sua casa, pelo que solicita uma carrada de Toutvenant. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, disse que iria solicitar o contentor do lixo e enviar a
carrada de Tout-venant. ---------------------------------------------------------------------------
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--- Usou novamente da palavra, o Sr. Luís Ferreira, do lugar de Vale da Trave,
dizendo que espera e deseja que o Conselho Directivo do Baldio de Vale da Trave
mantenha boas relações com a Junta de Freguesia. --------------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Henrique Cordeiro, do lugar de Vale da Trave, felicitando
a Junta pela realização da ExpoAlcanede e disse que a Comissão de Baldios de Vale
da Trave, deseja que os lucros sejam em beneficio dos lugares que fazem parte desta
Baldio, mas como estas localidades fazem todas parte da Freguesia de Alcanede,
deseja manter uma boa relação com a Junta. ----------------------------------------------------- Em virtude da inexistência de quaisquer outros pedidos de intervenção e da
ausência de outros assuntos a tratar em conformidade com o disposto no número três,
do artigo trinta e um, do Regimento, conjugado com o número três, do artigo noventa e
dois, da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois de onze de
Janeiro, foi deliberado por unanimidade aprovar, em minuta a presente acta para que
possa produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO -------------------------------------------

--- Eram vinte e três horas e trinta e um minutos, quando o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente acta, redigida
pelos secretários da Assembleia os quais conjuntamente a subscrevem e assinam com
o Sr. Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

