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MANDATO 2005/2009
ACTA N.º 06/2008
Sessão Ordinária de 18 de Dezembro de 2008

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA DEZOITO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E OITO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aos dezoito dias do mês de Dezembro, 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: – Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, acerca
da actividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------------------- Ponto Dois: – Apreciação e Votação do Protocolo de Cedência do Direito de
Superfície do Prédio Rústico sito em Casal (art.º 120 Z), para construção do Pavilhão
Desportivo; ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e Votação do Plano Plurianual de Investimentos e
Orçamento da Freguesia de Alcanede para o ano económico de 2009; ---------------------- Ponto Quatro: – Apreciação e Votação da proposta de Alteração da Tabela de
Taxas e Licenças da Freguesia de Alcanede; ---------------------------------------------------- Ponto Cinco: – 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, Emílio Duarte Neves Vieira,
Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, António Dias D’Oliveira, e Jorge Manuel dos Reis
Catarino. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Liliana Isabel Eusébio Rosa. ----------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da correspondência existente e da
convocatória para a presente sessão. -------------------------------------------------------------- Seguidamente procedeu à leitura do requerimento da Senhora vogal, Anabela de
Jesus Zibaia Pedreiro, solicitando a justificação da sua ausência à sessão extraordinária
anterior, por motivos profissionais não lhe foi possível estar presente, tendo para o
efeito o Sr. Presidente da Assembleia aceite e declarado justificada a referida ausência.
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--- Foi dispensada a leitura da acta da sessão anterior, a qual foi remetida previamente
a todos os membros da Assembleia. -------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr. Presidenta da
Assembleia, foi dado conhecimento e distribuída a todos os membros da Assembleia,
uma informação apresentada pela Junta de Freguesia, respeitante à Lei do Orçamento
de Estado para 2009, relativamente á renumeração do Sr. Presidente da Junta e cujo o
seu teor a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMAÇÃO ---------------------------------------A Lei do Orçamento de Estado para 2009, não prevê verba para a remuneração dos
Presidentes de Junta que exercem o seu mandato em regime de permanência (tempo
inteiro ou meio tempo), facto que não sabemos se ocorreu por lapso ou
deliberadamente. ----------------------------------------------------------------------------------Assim, caso tal cenário não se altere a junta de freguesia de Alcanede, na sua reunião
ordinária, de 15 de Dezembro de 2008, deliberou por unanimidade, garantir o
pagamento do vencimento do presidente com recurso a outras verbas, nomeadamente,
o Fundo de Financiamento às Freguesias. -----------------------------------------------------Foi ainda deliberado informar a Assembleia de Freguesia de tal situação remetendo
também cópia do ofício da ANAFRE acerca do assunto. ------------------------------------- Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia, deu início ao período da Ordem
do Dia, com o Ponto Um da Ordem de Trabalhos. ---------------------------------------------- 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 às reuniões com as Associações
da Freguesia e diversas entidades, colaboração e representação da Freguesia, nos
diversos eventos culturais, realização da Festa do Idoso 2008, em Alcanede, com a
participação de 300 pessoas, informação sobre as obras e serviços efectuados na
Freguesia, e saldos bancários existentes. --------------------------------------------------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PROTOCOLO DE CEDÊNCIA
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DO PRÉDIO RÚSTICO SITO EM CASAL (Art.º 120
Z), PARA CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO. --------------------------------
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--- Pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, foi colocado à discussão e
votação o presente Protocolo entre o Município de Santarém e a Freguesia de
Alcanede, apresentado pela Junta de Freguesia, o qual foi remetido previamente a
todos os membros da Assembleia, em anexo à convocatória para a presente sessão,
sendo o seu teor e conteúdo do conhecimento dos presentes. --------------------------------- Usou da palavra o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, questionando se o
presente protocolo fica comprometido com a saída do Sr. Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Santarém, Sr. Dr, Ramiro Matos. ------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, esclarecendo que o
protocolo produzirá os seus efeitos após todas as aprovações necessárias, não tendo a
saída do Sr. Dr. Ramiro Matos, da Câmara Municipal de Santarém, qualquer
implicação para o referido protocolo. ------------------------------------------------------------- Retomou novamente da palavra o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa,
felicitando a Autarquia pela realização deste protocolo, desejando a vinda de outros
mais, que possam beneficiar a Freguesia de Alcanede. ----------------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados, o Sr. Presidente da
Assembleia, submeteu a votação o presente protocolo, tendo sido deliberado por
unanimidade aprovar e ratificar o mesmo. --------------------------------------------------- PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS E ORÇAMENTO DA FREGUESIA DE ALCANEDE PARA O
ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E NOVE. -----------------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, foi feita a leitura da presente
proposta, apresentada pelo executivo e colocada à discussão e votação da Assembleia.
--- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, esclarecendo algumas rubricas, das
receitas e despesas constantes no orçamento. ---------------------------------------------------- Após breve troca de impressões, o Sr. Presidente da Assembleia, nos termos da
alínea a) número dois do artigo dezassete, da Lei cento e sessenta e nove/noventa e
nove de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cincoA/dois mil e dois, de onze de Janeiro, submeteu a votação, o presente Pano Plurianual
de Investimentos e Orçamento da Freguesia de Alcanede para o Ano Económico de
dois mil e nove, tendo sido deliberado aprovar o mesmo por unanimidade. ---------
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--- PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE
ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DA FREGUESIA DE
ALCANEDE. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pelo Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, foi colocada 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 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
Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a votação a presente proposta,
tendo sido deliberado aprovar a mesma por maioria, com seis votos a favor e duas
abstenções, do Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa e da Sr.ª Anabela de Jesus
Zibaia Pedreiro. -------------------------------------------------------------------------------------- PONTO CINCO – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. ---------------

--- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi declarado aberto este ponto da Ordem de
Trabalho, tendo solicitado e usado da palavra os seguintes membros da Assembleia. ----- A Srª. Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, questionou sobre a avaria dos
semáforos, situados no cruzamento da Vila de Alcanede, os quais se encontram sem
funcionamento já a algum tempo. ----------------------------------------------------------------- Solicitou a retirada de um contentor que se encontra no cruzamento de Casais da
Charneca dificultando a circulação, sugerindo a sua colocação numa base, junto ao
ecoponto já existente. ------------------------------------------------------------------------------- Solicitou ainda a colocação de três passadeiras para peões no referido lugar. ----------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou que já solicitou aos Serviços
da Câmara Municipal, a reparação dos semáforos, tendo conhecimento que os técnicos
já se deslocaram ao local, deste modo pensa que o problema em breve estará resolvido.
Relativamente ao contentor o mesmo será transferido para junto do ecoponto e sobre
as passadeiras irá solicitar á Câmara Municipal. ------------------------------------------------ Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- 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: ------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Luis Ferreira, residente no lugar de Vale da Trave, em representação do
Conselho Directivo dos Baldios de Vale da Trave, congratulou a Junta de Freguesia,
pelo protocolo que existiu entre a Junta e o Conselho Directivo dos Baldios,
relativamente ao alargamento da estrada de Vale da Trave a Vale de Mar. ----------------- Solicitou a reparação e pavimentação da estrada de Barreirinhas ao Cortiçal. ---------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, agradeceu e disse que esse protocolo
estava no projecto eleitoral. Relativamente á pavimentação da estrada é uma obra que
a Câmara Municipal deve realizar. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, desejou a todos os presentes Votos de Feliz Natal e um
Bom Ano de 2009. ----------------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Sr. Presidente da Assembleia, que desejou também um Santo
Natal e um Feliz Ano Novo. ----------------------------------------------------------------------- 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 e quinze 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 ------------------------------------_________________________________________
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--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

