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--- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA ONZE DE JULHO DO ANO DE DOIS
MIL E OITO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos onze dias do mês de Julho, do ano de dois mil e oito, pelas vinte e uma horas e
trinta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sala de reuniões do
Edifício-Sede da Junta de Freguesia, nesta Vila de Alcanede, com a seguinte: --------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------- Ponto Um: – Apreciação e Votação da proposta da Junta de Freguesia de Alcanede
para vender ao Município de Santarém o prédio denominado “Casal”, para construção
do Centro Escolar de Alcanede; ------------------------------------------------------------------- Ponto Dois: – – Apreciação e Votação da 2.ª Revisão do Orçamento da Freguesia
de Alcanede para o Ano Económico de Dois Mil e Oito; -------------------------------------- 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, Anabela de Jesus Zibaia
Pedreiro, Emílio Duarte Neves Vieira e Liliana Isabel Eusébio Rosa. ----------------------- Ausências: António Dias D’Oliveira --------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo convidado o Sr. Jorge Manuel dos Reis Catarino, residente na
Rua Portas da Vila – 2025-044 Alcanede, a tomar posse como membro da Assembleia
de Freguesia, e em consequência da suspensão de mandato do vogal Sr. António
Martins Ferreira, e por ser este o cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido CDS/PP – Partido Popular e ter sido convocado para o efeito. Verificada a
identidade e a legitimidade do candidato, o mesmo tomou posse como membro da
Assembleia de Freguesia de Alcanede e passou a fazer parte da presente sessão. ----------Seguidamente, procedeu à leitura do requerimento da vogal Sr.ª Anabela de Jesus
Zibaia Pedreiro, solicitando a justificação da sua ausência à sessão anterior, que por
motivos profissionais não lhe foi possível estar presente, e declarou justificada a
referida falta. ----------------------------------------------------------------------------------------- Procedeu ainda à leitura da restante correspondência existente e da convocatória
para a presente sessão, dando início ao período da Ordem do dia: -------------------------
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--- PONTO UM – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA JUNTA DE
FREGUESIA DE ALCANEDE PARA VENDER AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM O
PRÉDIO DENOMINADO “CASAL”, PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO
ESCOLAR DE ALCANEDE. --------------------------------------------------------------------------

---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 ------------------------------------------------- “Alienação de terreno para construção do Centro Escolar de Alcanede”-------- O Centro Escolar de Alcanede apresenta-se-nos como um importante e urgente
passo a dar rumo a uma educação de qualidade das gerações futuras, para tal, o
município de Santarém pretende adquirir a esta Freguesia uma parcela de terreno,
denominada “Casal” (frente à escola EB 2,3 de Alcanede), com 8 880m2 de área,
inscrito na matriz com o nº 127 da Secção Z desta Freguesia. -------------------------------- Dado o exposto, a Junta de Freguesia de Alcanede na sua reunião extraordinária de
2 de Julho de 2008, deliberou por unanimidade alienar o referido terreno ao município
de Santarém pelo valor de €75 000 (setenta cinco mil euros), assim como, submeter a
presente proposta para apreciação e votação da Assembleia de Freguesia de Alcanede,
para cumprimento do preceituado na al. i) do nº 2 do artigo 17º da Lei 169/99 alterada
pela Lei 5-A/2002.----------------------------------------------------------------------------------- Mais foi deliberado solicitar ao presidente da Assembleia de Freguesia a apreciação
e votação do referido assunto em sessão extraordinária daquele órgão nos termos do
art.º 14º da supra citada Lei.------------------------------------------------------------------------ Sobre este assunto da Ordem de Trabalhos, usou da palavra o Sr. Manuel Albino da
Conceição Rosa, felicitando o executivo, pela construção do Centro Escolar. -------------- Após breves trocas de impressões, sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr.
Presidente da Assembleia submeteu a votação a presente proposta, tendo sido
deliberado aprovar a mesma, por unanimidade. -------------------------------------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2.ª REVISÃO DO
ORÇAMENTO DA FREGUESIA DE ALCANEDE PARA O ANO ECONÓMICO DE
DOIS MIL E OITO --------------------------------------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, foi colocado á discussão e
votação a presente proposta, apresentada pela Junta de Freguesia, a qual foi remetida
previamente a todos os membros da Assembleia de Freguesia, em anexo à
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convocatória para a presente sessão, sendo o seu teor e conteúdo do perfeito
conhecimento dos presentes. ----------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------- 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 duas horas, 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 -----------------------------------_________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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