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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA VINTE DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E NOVE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aos vinte dias do mês de Abril, do ano de dois mil e nove, pelas vinte e uma horas
e quarenta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sede da
Associação Desportiva e Cultural de Casais da Charneca, no lugar de Casais da
Charneca 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: – Apreciação e Votação do Relatório e Contas da Gerência e execução
do PPI do Ano de Dois Mil e Oito. ---------------------------------------------------------------- Ponto Três: – 1.ª Revisão ao Orçamento para o Ano Económico de dois mil e
nove. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, Emílio Duarte Neves Vieira
Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, António Dias D’Oliveira, Liliana Isabel Eusébio
Rosa, e Jorge Manuel dos Reis Catarino. --------------------------------------------------------- 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, Liliana Isabel
Eusébio Rosa, solicitando a justificação da sua ausência à sessão anterior do dia
dezoito de Dezembro de dois mil e oito, que por motivos académicos não foi possível
estar presente. ---------------------------------------------------------------------------------------- Após apreciação do requerimento apresentado, o Sr. Presidente da Assembleia,
declarou justificada a falta da vogal, Sr.ª Liliana Isabel Eusébio Rosa. ---------------------- 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, Presidente da
Assembleia foi concedida a intervenção dos membros, tendo-se verificado a
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inexistência de qualquer pedido de intervenção, razão pela qual 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,
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 da Freguesia, 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 RELATÓRIO E CONTA DA
GERÊNCIA E EXECUÇÃO DO PPI DO ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E OITO.

--- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia de
Freguesia, procedeu à sua leitura, tendo de seguida convidado os membros da
Assembleia a pronunciarem-se sobre o mesmo. ------------------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, que questionou a Junta
de Freguesia, sobre as instalações do depósito do gás, se as mesmas irão continuar no
local actual. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta informou que o proprietário do depósito já possui
outras instalações mas ainda não se encontram totalmente prontas, faltando acabar um
muro e logo que possível o mesmo será transferido. -------------------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este assunto e não haver
mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia submeteu a votação, o Relatório e
Conta de Gerência da Junta de Freguesia de Alcanede, do ano económico de dois mil e
oito, tendo sido deliberado aprovar o mesmo, por unanimidade. ------------------------ PONTO TRÊS – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO
DE DOIS MIL E NOVE. --------------------------------------------------------------------------------

--- 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
convocatória para a presente sessão, sendo o seu teor e conteúdo do perfeito
conhecimento dos presentes. ---------------------------------------------------------------------
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--- 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. -----------

--- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pelo Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, foi concedido o uso da palavra aos membros da Assembleia
---Usou da palavra, a Srª. Anabela de Jesus Zibaia Pedreiro, que questionou o Sr.
Presidente da Junta, sobre o ponto da situação das preocupações manifestadas na
última Assembleia relativamente ao lugar de Casais da Charneca, nomeadamente a
mudança do contentor do lixo da Rua Cidade de Santarém, para junto do Ecoponto e
colocação de passadeiras. --------------------------------------------------------------------------- Perguntou ainda se o Lugar de Casais da Charneca vai ser contemplado com o
saneamento básico na primeira fase e alertou para o estado de uma valeta na Rua
Cidade de Santarém a qual se encontra bastante perigosa. ------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, informando que o contentor e as
passadeiras já foram solicitados aos serviços da Câmara Municipal. Relativamente ao
saneamento básico é da responsabilidade da Câmara, a decisão sobre quais as
localidades que integram as diversas fases do projecto. ---------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Manuel Albino da Conceição Rosa, que em nome dos
Bombeiros Voluntários de Alcanede, agradeceu à Junta de Freguesia de Alcanede, e
em especial ao Sr. Presidente, o esforço e empenho na ajuda da construção do quartel
dos Bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, dizendo que a Junta de Freguesia
dentro das suas possibilidades está sempre disposta a ajudar as várias Associações da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 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: -------------------------------------------------------------- O Sr. Luís Ferreira, residente no lugar de Vale da Trave, que pediu esclarecimento
sobre os perímetros urbanos. ---------------------------------------------------------------------
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--- Esclareceu o Sr. Presidente da Junta, que foram realizadas algumas marcações,
mas que está ainda dependente de aprovação. --------------------------------------------------- Usou da palavra a Sr.ª Graça Crespo, residente no lugar de Casais da Charneca,
solicitando a colaboração da Junta de Freguesia nas obras de uma sala para catequese,
que a Comissão da Capela de Casais da Charneca, irá realizar, em virtude de não
existir sala própria para o efeito, sendo a catequese dada na sala mortuária. ---------------- O Sr. Presidente, disse que quando realizarem a obra, a Junta de Freguesia
contribuirá certamente com alguma coisa. ------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Diamantino Inácio, residente no lugar de Casais da
Charneca dizendo que, na sua opinião existem obras mais importantes que a sala para
a catequese. ------------------------------------------------------------------------------------------- Disse também, que a Assembleia não deviria realizar as suas sessões nas
localidades da Freguesia, isso é gozar com as populações. ------------------------------------ O Sr. Presidente esclareceu que já foram realizadas diversas sessões noutras
localidades e que é com muito prazer que a Assembleia se desloca junto das
populações da Freguesia. --------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra a Sr.ª Milene Menino, residente no lugar de Casais da Charneca
que felicitou a Junta e a Assembleia de Freguesia, por terem vindo ao lugar de Casais
da Charneca. ------------------------------------------------------------------------------------------ Questionou sobre o ponto da situação do pavilhão desportivo e sobre as obras no
Castelo da Vila de Alcanede. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que as obras do Castelo estão quase
concluídas e que o espaço está a ficar muito bonito e acolhedor. ----------------------------- Relativamente ao pavilhão informou que este está em fase de iniciação. ---------------- Usou da palavra o Sr. Luís Ferreira, residente no lugar de Vale da Trave, sobre a
localização do pavilhão desportivo, que vai contra a integridade paisagística do
castelo, a sua construção ficava melhor no campo de futebol. ------------------------------
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--- Pediu ainda informação sobre o trânsito que circula na estrada entre a Escola E.B. 2
+ 3 de Alcanede e o Centro Escolar. -------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, informou que, relativamente ao pavilhão, o seu uso
também servirá para apoiar o mercado quinzenal e a ExpoAlcanede.------------------------ Relativamente ao trânsito entre a Escola E.B. 2+3 e o Centro Escolar vai ser
desviado por uma estrada a construir junto à Escola EB 2+3, tendo já o proprietário do
terreno manifestado a sua disponibilidade para oferecer uma parcela para a referia
obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Pediu a palavra o Sr. Francisco Frazão, residente em Alcanede, para dizer que
tem conhecimento que o proprietário de terreno junto á Escola, dá 10 (dez) ou mais
metros de terreno para fazer a estrada. ------------------------------------------------------------ Mais informa que põe gratuitamente á disposição da Junta de Freguesia, a sua
máquina para executar os trabalhos da referida estrada. --------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia e o Sr. Presidente da Junta,
agradeceram ao Sr. Francisco Frazão, a sua oferta e sua disponibilidade que sempre
tem tido para esta Autarquia. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, também agradeceu aos membros da Associação
Desportiva e Cultural de Casais da Charneca, a disponibilidade para a realização desta
Sessão ordinária da Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos e em virtude da ausência de qualquer pedido de
intervenção do público presente e dado a inexistência 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 -------------------------------------------
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--- Eram vinte e duas horas e vinte e oito 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 -----------------------------------_________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

