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

--- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e nove, 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 acerca da actividade
da Freguesia e da sua situação financeira;
--- Ponto Dois: – Apreciação e Votação do Orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o Ano Económico de 2010; ------------------------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e Votação do Regulamento Geral e Tabela de Taxas e
Licenças da Freguesia de Alcanede; -------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------- Em virtude da ausência do Sr. Presidente da Assembleia e em conformidade com o
disposto no n.º 3 e n.º 4 do artigo 15.º do Regimento conjugado com o n.º 3 do artigo
10.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 1.ª secretária, Sr.ª Carla Cristina Gonçalves Filipe,
assumiu as funções de Presidente da Assembleia de Freguesia, para esta sessão. ---------- Em consequência da substituição atrás referida, assumiu funções de 1.ª Secretária a
Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, 2.ª Secretária desta Assembleia, tendo a Srª.
Presidente da Assembleia, designado para o exercício de 2.º secretário o Sr. César
Vieira Martins. --------------------------------------------------------------------------------------- A Srª. Presidente da Assembleia ordenou que se procedesse à chamada, tendo-se
verificado o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------- Presenças: Carla Cristina Gonçalves Filipe, Alda Manuela de Jesus Inácio Costa,
César Vieira Martins, Victor Manuel Teixeira, Emílio Duarte Neves Vieira, Cármen
Teresa Aires Antunes Santos e Jorge Manuel dos Reis Catarino. ----------------------------- Ausências: Gilberto Manuel Augusto Leandro. --------------------------------------------- Da Junta de Freguesia, estiveram presentes todos os seus membros, Manuel
Joaquim Vieira, Manuel José Rafael Pereira e Cristina Maria Bento Neves,
respectivamente, presidente, secretário e tesoureira. ------------------------------------------
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--- Verificada a existência de quorum, a Srª. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão. --------------------------------------------------------------------------------------- Na sequência da não comparência ao acto de instalação da Assembleia de
Freguesia de Alcanede, do Sr. António Martins Ferreira, candidato e cabeça de lista do
Partido Socialista (P.S.), e á falta de justificação pela mesma, tendo sido informado
por ofício registado com aviso de recepção, pelo Sr. Presidente da Assembleia, cuja
cópia ficará anexa á presente acta, e ao qual não houve qualquer resposta, tendo deste
modo e nos termos do n.º 5 do artigo 76.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, sido considerado renúncia, de pleno
direito ao mandato. ---------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente a Sr.ª. Presidente da Assembleia, convidou a tomar posse a Srª.
Susana Margarida Neves Bento, residente, na Rua das Mangas, n.º 15, Valverde –
2025-213 Alcanede, sendo esta a cidadã imediatamente a seguir na ordem da lista do
Partido Socialista (P.S.) e ter sido convocada para o efeito. Verificada a identificação e
a legitimidade da candidata, a mesma tomou posse como membro da Assembleia de
Freguesa de Alcanede e passou a fazer parte da presente sessão. ----------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra, a Sr.ª
Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, no sentido de alertar para uma das estradas
situadas em Pé da Pedreira que tendo sido alcatroada recentemente, ficou danificada
com as chuvadas dos últimos dias, devendo a mesma ser rectificada o mais breve
possível, visto que o alcatrão está em mau estado. -------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, Manuel Joaquim Vieira, referiu
ainda que existiam mais algumas estradas onde iriam decorrer trabalhos de
manutenção, nomeadamente a estrada que dá acesso ao Kartódromo perto de Aldeia
D`Além. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Esgotadas as intervenções no período de Antes da Ordem do Dia, deu-se inicio 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

--- Pediu a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, dando conhecimento das
informações diversas, sendo as mesmas referentes, à colaboração e representação da
Freguesia, nos diversos eventos culturais da Freguesia nomeadamente da Festa do
Idoso, informação sobre as obras e serviços efectuados na Freguesia e saldos bancários
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existentes e informou que o dinheiro quando existente deve ser aplicado e gasto em
melhoramentos na localidade. ---------------------------------------------------------------------- O Sr. Vítor Manuel Teixeira, membro da Assembleia tomou a palavra e
questionou qual a diferença entre a Praça Central de Alcanede e o Parque Urbano de
Alcanede. Ao que prontamente foi respondido pelo Sr. Presidente da Junta de
Freguesia, que o primeiro é o espaço que vai desde a zona entre o quiosque e a loja
dos trezentos e o segundo a zona envolvente ao campo de jogos recentemente
construído e em fase de conclusão. O mesmo informou ainda que a Junta se
candidatou aos financiamentos do fundo designado de PRODER, que prevê o
financiamento de caminhos rurais. ---------------------------------------------------------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO E PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO ECONÓMICO DE 2010. ---------

--- Após análise sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, a Sr.ª 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 cinco-A/dois mil e dois, de onze de Janeiro, submeteu a
votação, o presente Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Freguesia de
Alcanede para o Ano Económico de dois mil e dez, tendo sido deliberado aprovar o
mesmo por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL E
TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DA FREGUESIA DE ALCANEDE. ------------------

--- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pela Sr.ª Presidente da
Assembleia de Freguesia, foi colocada á discussão e votação a presente proposta,
apresentada pela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Vítor Manuel Teixeira, que manifestou a sua opinião
relativamente aos montantes a praticar, considerando-os exagerados. O senhor
presidente da Junta, esclareceu que relativamente aos valores cobrados para
fotocópias, incidem apenas em particulares, mas que ninguém integrado no rendimento
mínimo ou com poucas posses financeiras, pagará qualquer montante. Alertou que as
outras entidades deverão pagar pelos serviços solicitados. Informou ainda que a
instituições ou entidades que prestam serviços de apoio às populações, nomeadamente:
Bombeiros, Santa Casa da Misericórdia, Escolas, Grupos de Catequeses, entre outros,
não lhes é cobrado qualquer valor. --------------------------------------------------------------
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--- Após todos os esclarecimentos prestados sobre este ponto da Ordem do Trabalhos,
a Sr.ª Presidente da Assembleia, submeteu a votação a presente proposta, tendo sido
deliberado por maioria aprovar a mesma, com uma abstenção do Sr. Vítor Manuel
Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. -----------

--- Pela Sr.ª Presidente da Assembleia, foi distribuído o regimento interno da
Assembleia de Freguesia de Alcanede, de modo a ser analisado e aprovado na próxima
reunião da Assembleia. Qualquer alteração deverá ser enviada por escrito para a Junta
para que o referido regimento possa ser distribuído atempadamente aos membros,
antes da próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pela Sr.ª Presidente da
Assembleia de Freguesia, foi concedido o uso da palavra aos membros da Assembleia.
---Usou da palavra, a Srª. Cármen Teresa Aires Antunes Santos, sugerindo a
construção de um passeio pedestre entre a ponte romana e o centro da vila, utilizando
para isso um caminho de terra batida existente, mas que poderá ser melhorado. ----------- O Sr. Presidente da Junta, referiu que a construção do passeio até ao centro de
saúde faz parte do projecto de actividades. ------------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Presidente da Assembleia, declarou aberto
o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da palavra: ----------- O Sr. José Francisco Castela, morador em Alcanede, em nome da juventude da
freguesia, questionou o Sr. Presidente da Junta, acerca das iniciativas prevista e
dirigidas à população mais jovem. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, respondeu que está prevista a inauguração do espaço
de desportos para Junho do próximo ano, iniciando-se as comemorações com um
Festival da Juventude a realizar em cada ano subsequente. ------------------------------------ A Sr.ª Cristina Maria Bento Neves, Tesoureira da Junta de Freguesia, questionou
a assembleia sobre as intempéries causadas pelo mau tempo e os danos deixados pela
mesma na freguesia. --------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, respondeu que em termos de energia eléctrica os danos
já foram corrigidos, foram emprestados geradores da junta em alguns casos, pensandose que essas situações já estão resolvidas. No entanto, há reparações a fazer nas
estradas. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. José Francisco Castela, questionou ainda a Junta de Freguesia, em relação à
manutenção e preservação dos monumentos históricos, nomeadamente a iluminação e
limpeza do Castelo de Alcanede. ------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta, alertou para o vandalismo desenfreado de que o castelo
é alvo. Não sendo da responsabilidade da Junta, mas sim do IPPAR – Instituto
Português do Património Arquitectónico, esta instituição ainda nada fez para resolver a
questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. João Francisco Castela, sugeriu um sistema de iluminação embutido no
chão, de modo a não ser vandalizado, ao que foi respondido que não passa por esse
tipo de solução. --------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Cristina Maria Bento Neves, tesoureira da Junta, sugeriu a colocação de
um portão no acesso ao castelo, ao que foi respondido pelo Sr. Presidente da Junta,
que essa situação está a ser ponderada e que talvez seja viável financeiramente. ---------- O Sr. Jorge Manuel dos Reis Catarino, membro da Assembleia, sugeriu a
colocação de uma empresa de vigilância junto às escolas e que pudesse fazer a
vigilância também desse espaço. Foi respondido pelo Sr. Presidente da Junta, que
existe segurança e vigilância específica das escolas. ------------------------------------------- O Sr. Vítor Manuel Teixeira, membro da Assembleia, questionou em que ponto
da situação se encontra a ponte à entrada das Viegas. O Sr. Presidente da Junta,
respondeu que a ponte terá de ser construída de raiz e a mesma encontra-se em
projecto aguardando-se financiamento. ----------------------------------------------------------- O Sr. Filipe Vitorino, morador em Mosteiros, questionou em relação ao piso das
estradas dentro da localidade de Mosteiros e na possibilidade de se procederem a
melhoramentos das vias. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidenta da Junta, respondeu que enquanto as condições climatéricas
adversas se mantiverem, não se poderão proceder a reparações ou melhoramentos das
vias, mas os buracos serão todos tapados. -------------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, morador em Aldeia da Ribeira, questionou em relação ao
campo de jogos da referida localidade, quem tem a chave em seu poder e quem poderá
usufruir do espaço e em que condições. ---------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, assegurou que não será cobrada qualquer
taxa enquanto o mesmo estiver na Junta de Freguesia de Alcanede, pois em todos os
espaços a descoberto, não será cobrado qualquer montante desde que seja até um
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horário considerado razoável, como meia-noite. Foi ainda discutida a possibilidade da
chave ser colocada num sítio onde todos os habitantes pudessem ter acesso. --------------- O Sr. Presidente da Junta, esclareceu a situação em relação às dezanove
auxiliares colocadas nas escolas. A junta está neste momento a fazer um trabalho de
prestação de serviços por delegação de competências da Câmara Municipal de
Santarém, mas dado que até ao momento ainda não foram transferidas as verbas para
proceder ao pagamento dos salários, a Junta não poderá suportar por si o pagamento
do subsídio de Natal. -------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Susana Margarida Neves Bento, membro da Assembleia, questionou em
relação ao facto de ainda não ter sido feito o pagamento às pessoas que estiveram nas
mesas de voto. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, esclareceu que assim que a Junta de Freguesia receber
o dinheiro paga de imediato, pois esse dinheiro não é da Junta, mas até ao momento
essa transferência ainda não foi feita, razão pela qual as pessoas também ainda não
foram pagas. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Nelson Santos, morador em Viegas, colocou uma questão ao nível social e
humanitário de um morador de Viegas vítima de trauma do ultramar e que vive sem
quaisquer condições. -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, sugeriu que se identificasse a situação junto das
assistentes/técnicas sociais da Câmara Municipal de Santarém. ------------------------------ A Sr.ª Cármen Teresa Aires Antunes Santos, sugeriu que se contactasse a Liga
Portuguesa dos Combatentes do Ultramar de modo a ajudar. --------------------------------- A Sr.ª Tesoureira da Junta, referiu que já entregou aos técnicos da Câmara
Municipal a fotocópia do seu bilhete de identidade de modo a que algo possa ser feito.
No entanto e até ao momento ainda nada foi feito. Comprometeu-se a tentar saber
junto das técnicas, o ponto em que a situação se encontra. ------------------------------------ O Sr. César Vieira Martins, membro da Assembleia, referiu que já houve
procedimentos anteriores semelhantes em que a Santa Casa da Misericórdia fez
diligências em relação a outras pessoas e que os ajudou, podendo fazer o mesmo neste
caso. --------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vítor António, morador em Barreirinhas, colocou a questão em relação à
revisão do Plano Director Municipal e em que ponto se encontra a situação. -------------
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--- Foi prontamente respondido pelo Sr. Presidente da Junta, que até ao momento
foram apresentadas as propostas para os limites definidos nos perímetros urbanos das
várias localidades da freguesia e que será definido um período de consulta pública para
debate. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, quando a Sr.ª 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 a Sr.ª Presidente da
Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________
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