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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aos vinte e um dias do mês de Junho, do ano de dois mil e dez, 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: – Primeira revisão ao orçamento para o ano económico de 2010---------- Ponto Três: – Apreciação e Votação do Plano de Sinalização Rodoviária da
Freguesia de Alcanede. ----------------------------------------------------------------------------- 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, Carla Cristina Gonçalves Filipe
Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, César Vieira Martins, Victor Manuel Teixeira,
Emílio Duarte Neves Vieira, Susana Margarida Neves Bento e Jorge Manuel dos Reis
Catarino. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Carmen Teresa Aires Antunes Santos------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da correspondência existente, nomeadamente
do requerimento apresentado pela 1.ª secretária Carla Cristina Gonçalves Filipe,
solicitando a justificação da sua ausência à sessão anterior, por motivos particulares
não foi possível estar presente e do requerimento apresentado pela vogal Sr.ª Carmen
Teresa Aires Antunes Santos, solicitando a justificação da sua ausência á presente
sessão, por motivos de deslocação ao estrangeiro não poder estar presente, tendo sido
aceite e declarado justificados os referidos requerimentos de justificação de faltas. ------ Procedeu ainda á leitura da convocatória para a presente sessão e da acta da reunião
anterior, tendo o senhor Vítor Teixeira sugerido uma alteração ao nível da sua
intervenção na referida acta, bem como o senhor Henrique Cordeiro, residente em
Vale da Trave. ---------------------------------------------------------------------------------------- Seguidamente deu início ao período da Ordem do dia: -----------------------------------
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--- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA,
ACERCA DA ACTIVIDADE DA FREGUESIA E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

--- O senhor Presidente da Assembleia procedeu à leitura da correspondência, tendo
questionado o executivo em relação à conclusão da estrada entre Xartinho e Mata do
Rei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Joaquim Vieira, referiu que
se está a arranjar a estrada entre o Prado e Tremez, junto à fábrica da Olitrem e que a
seu tempo e desde que esteja ao alcance do executivo, as outras também o serão. --------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- PONTO DOIS – PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO
ECONÓMICO DE DOIS MIL E DEZ. ---------------------------------------------------------------

--- 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 por unanimidade aprovar a mesma. --------------------------------------------PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO DE SINALIZAÇÃO
RODOVIÁRIA DA FREGUESIA DE ALCANEDE. ----------------------------------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia, procedeu à leitura da proposta do Plano de
Sinalização Rodoviária da Freguesia de Alcanede. --------------------------------------------- A Senhora Susana Bento, pediu o documento para o poder consultar. A mesma foi
informada pelo presidente do executivo, que o documento esteve disponível para
consulta pública, tendo sido publicado em Aviso Público pela Junta de Freguesia de
Alcanede. --------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo alertou para o facto de na assembleia anterior ter informado que o
plano estava para consulta pública e que como tal já deveria ter sido feita a mesma por
quem estivesse interessado. ------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vítor Teixeira, referiu que irá proceder à entrega de um requerimento ao
Presidente da Assembleia e à Junta de Freguesia de Alcanede para alteração do Plano
de Sinalização Rodoviária de Freguesia de Alcanede relativamente à localidade de
Viegas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, esclareceu que os
membros podem entregar as suas propostas na Junta de Freguesia. ------------------------
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--- O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Joaquim Vieira esclareceu que
algumas situações são passíveis de alterações, mas que outras não o serão. ---------------- O Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, alertou para algumas situações

relativamente ao plano de sinalética na localidade de Casais da Charneca, em que a
colocação das placas irá ocupar toda a via. ------------------------------------------------------ Interveio o Senhor Vítor Teixeira, chamando a atenção para a placa de sinalização
entre Mosteiros e Viegas entre os prédios R47 e R48, onde se verifica nitidamente a
redução do perímetro urbano. ---------------------------------------------------------------------- O Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, esclareceu que a placa será
colocada no perímetro urbano da localidade. ---------------------------------------------------- O documento foi submetido a votação, tendo o mesmo sido aprovado por
maioria, com sete votos a favor, e uma abstenção da Sr.ª Susana Margarida
Bento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. ----- Usou da palavra a Sr.ª Susana Bento, que alertou para a questão de ser necessário
proceder ao arranjo das bermas bem como a finalização da estrada na Rua das Mangas
em Valverde, retorquindo ainda que é necessário ser feito um esforço para a sua
manutenção mais periodicamente, bem como o alargamento da referida rua. -------------- Foi ainda solicitado um esclarecimento relativamente à construção dos passeios
entre a localidade de Alcanede e o Centro de Saúde. ------------------------------------------- Foi esclarecido pelo Senhor Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, que
as bermas são limpas sempre que possível e normalmente é agendado para a altura em
que se realizam os festejos tradicionais dentro de cada localidade. Em relação à
finalização da estrada referiu que nenhum popular se manifestou contra, durante o seu
alargamento. ------------------------------------------------------------------------------------------ Em relação à construção dos passeios até ao Centro de Saúde referiu que essa obra
é da competência da Câmara Municipal de Santarém, e espera que seja realizada ainda
durante o seu mandato. ------------------------------------------------------------------------------ O Presidente da Assembleia, declarou aberto o período de intervenção do público,
tendo usado a palavra: ------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Henrique Cordeiro, morador em Vale da Trave, referiu que está muito
satisfeito com o alcatroamento da estrada entre Barreirinhas e Vale da Trave. Referiu
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ainda que o alcatroamento não tem a mesma espessura em todo o seu trajecto. A
estrada nacional 361 não está com a mesma espessura de alcatrão daquela que liga
Vale da Trave e Barreirinhas, tendo esta a espessura maior. ---------------------------------- Relativamente à sinalética solicitou que a placa que dá entrada na localidade pelo
lado da subida da Abrã, seja fixa pois encontra-se mal posicionada. ------------------------- O Presidente do Executivo, esclareceu que em algumas situações a Junta por
vezes não consegue fazer toda a intervenção ao nível da grama que nasce nas bermas. --- Esclareceu que em relação à espessura, o alcatrão foi aplicado em maior quantidade
onde era mais necessário e requeria maior intervenção. ---------------------------------------- O Senhor Henrique Cordeiro, confirmou que esteve presente na última reunião
onde foi referido pelo executivo que o plano de sinalização estaria disponível para
consulta, na sede de freguesia, tendo ele próprio ali se dirigido para o consultar. ---------- O senhor Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, informou que todas as
escolas na freguesia vão encerrar e relativamente às auxiliares de acção educativa não
irão todas poder ficar colocadas, pois apenas está previsto que fiquem cinco a tempo
inteiro e cinco a meio tempo. ---------------------------------------------------------------------- Informou ainda todos os presentes que as obras do saneamento básico já se
iniciaram na localidade de Alcanede e que se prevê a sua conclusão dentro de um ano.
--- Informou também que decorreu uma reunião entre os administradores do Portal de
Alcanede que irão reunir com os representantes políticos na Assembleia da República
relativamente à estrada que liga Alcanede e Alcanena, pois a obra está prevista
começar na Cooperativa, o que não é justo pois o interior na localidade de Alcanede
também carece de reparações. O concurso público está a decorrer. Salientou que não
concorda com o facto de a obra não ser começada no centro da vila de Alcanede. -------- O Senhor Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, questionou o executivo
relativamente aos transportes escolares ao nível dos jardins-de-infância para o Centro
Escolar, alertando que deveria haver auscultação aos pais. ------------------------------------ A Sr.ª Tesoureira da Junta, Cristina Neves, esclareceu que a Senhora Vereadora
da Educação vai ser chamada amanhã a uma reunião na DREL relativamente ao
encerramento das escolas com menos de vinte alunos e também em relação à rede de
transportes. Informou ainda que a Vereadora irá estar presente em duas sessões de
esclarecimento a realizar na EB 2,3 de Alcanede na próxima sexta e segunda de modo
a aferir as necessidades dos encarregados de educação. --------------------------------------
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--- A senhora Alda Costa, questionou o presidente do executivo relativamente ao
número de auxiliares e qual o critério de selecção. Tendo sido respondido que estas
dez referidas são apenas as que estão consignadas no protocolo entre a Junta e a
Câmara, existindo ainda outras auxiliares que se encontram nas escolas estando estas a
contrato a termo certo ou efectivas. --------------------------------------------------------------- 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 ------------------------------------ Eram vinte e três horas e dez minutos, quando o Sr. Presidente da Assembleia deu
por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente acta, redigida pelas secretárias da
Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e assinam com o Sr. Presidente da
Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________
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