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MANDATO 2009/2013
ACTA N.º 03/2010
Sessão Ordinária de 14 de Outubro de 2010

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA CATORZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Aos catorze dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e dez, pelas vinte e uma
horas e quarenta e cinco 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 da Revisão do Mapa de Pessoal da Freguesia
de Alcanede; ------------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: – Apreciação e Votação da 2.ª Revisão do Orçamento para o Ano
Económico de dois mil e dez; ---------------------------------------------------------------------- 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,
Carmen Teresa Aires Antunes Santos, César Vieira Martins, Victor Manuel Teixeira,
Emílio Duarte Neves Vieira, Susana Margarida Neves Bento e Jorge Manuel dos Reis
Catarino. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Alda Manuela de Jesus Inácio Costa -------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, convidou a
Sr.ª Carmen Teresa Aires Antunes Santos, para assumir as funções, de 2.ª
Secretária, devido à ausência nesta sessão, da Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa,
2.ª Secretária desta Assembleia. ------------------------------------------------------------------- Seguidamente, procedeu à leitura da correspondência existente, da convocatória
para a presente sessão e da acta da reunião anterior. -------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr, Presidente da
Assembleia foi concedida a intervenção dos membros, tendo usado da palavra a Sr.ª
Carmen Teresa Aires Antunes Santos, solicitando informação se seria possível
haver alguma parceria entre a Junta de Freguesia de Alcanede e a Biblioteca de
Santarém, para que as pessoas tenham acesso a livros. ---------------------------------------
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--- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Joaquim Vieira, respondeu que não crê
que a Biblioteca da Santarém disponibilize livros. -------------------------------------------------- Usou novamente da palavra a Sr.ª Carmen Teresa Aires Antunes Santos, que

perguntou se haverá possibilidade da Rua da Igreja em Alcanede possa ter sentido
único. -------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, disse que está previsto essa rua ser de sentido
único. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Seguidamente deu início ao período da Ordem do dia: ------------------------------------- PONTO UM – INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA,
ACERCA DA ACTIVIDADE DA FREGUESIA E DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA

--- O Sr. Presidente da Assembleia, deu início à ordem de trabalhos lendo a
informação referente às actividades realizadas pela Autarquia, na colaboração e
representação da Junta de Freguesia nos diversos eventos culturais da Freguesia, á
beneficiação e conservação de arruamentos, recuperação do espaço do antigo campo
de futebol de Alcanede e à sua situação financeira. --------------------------------------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO DO MAPA DE
PESSOAL DA FREGUESIA DE ALCANEDE. ----------------------------------------------------

--- 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 DA SEGUNDA REVISÃO DO
ORÇAMENTO PARA O ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E DEZ. ----------------------

--- O Senhor Presidente da Assembleia, procedeu à leitura do ponto número três. ------- A Senhora Susana Bento, usou a palavra dizendo que a iluminação de Natal esteve
muito aquém da iluminação do ano passado, questionando sobre o valor gasto na
mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Senhor Vítor Teixeira, intervém dizendo que se o orçamento foi mal feito deve
ser rectificado nesta dotação. ----------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Joaquim Vieira, esclareceu
que esse valor é relativo ao ano de 2009 e 2010, sendo a despesa de 2009 paga em
2010 e que esse valor não é obrigatoriamente gasto. -----------------------------------------
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--- O Senhor Jorge Catarino, usou da palavra dizendo que esta situação é uma
dotação corrigida de uma verba que pode ser gasta. -------------------------------------------- O documento foi submetido a votação, tendo o mesmo sido aprovado por
maioria com sete votos a favor, e uma abstenção do Senhor Vítor Teixeira------------ PONTO QUATRO – ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA. ----- Usou da palavra o Sr. Vítor Teixeira, questionando sobre a ponte de Viegas para
saber qual o ponto da situação sobre este assunto. ---------------------------------------------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira,
dizendo que já foi feita a candidatura às verbas aguardando-se a resposta da mesma
para se proceder ao arranjo da ponte. ------------------------------------------------------------- A Senhora Susana Bento, usou da palavra questionando sobre o transporte das
crianças do Pré-Escolar, dizendo como é possível a Junta de Freguesia, com apenas
duas carrinhas ter assumido o transporte das crianças numa freguesia tão grande,
referindo que as reuniões que existiram não chegaram ao sítio certo pois não soube
mais, dai querer saber o motivo de ter sido aceite este serviço. ------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Joaquim Vieira, responde dizendo
que existem por natureza pessoas insatisfeitas, tendo tido o cuidado de verificar que o
serviço é assegurado e que tem sido feito da melhor forma possível e com algum
esforço até porque este serviço é uma prestação da junta para melhor servir a
comunidade e não uma obrigação, dizendo ainda que a Srª Susana Bento, devia ajudar
na resolução dos problemas e não na criação destes, referindo ainda que existem
factores que são adversos e sabe que, por vezes ocorrem atrasos mas nada de grave,
com a certeza de que as funcionárias têm feito um excelente trabalho e que as pessoas
insatisfeitas devem fazer um exame de consciência. Termina afirmando que tem a
certeza absoluta que os transportes estão a ser feitos com muito carinho e segurança da
melhor forma possível e que num universo de 70 pais a maioria está satisfeita------------ O Senhor Gilberto Leandro, usou da palavra dizendo que tinha abordado alguns
pais da Aldeia de Casais da Charneca e que os mesmos se tinham mostrado satisfeitos
em relação aos transportes-------------------------------------------------------------------------- Usou novamente da palavra a Senhora Susana Bento, dizendo que pessoalmente
está satisfeita. Considera é que a Junta está a tratar o pré-escolar com alguma
leviandade e que a Srª Cristina Neves, lhe tinha virado as costas na reunião na escola,
no inicio do ano lectivo. --------------------------------------------------------------------------
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--- O Senhor Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, esclareceu que, se não
é a Senhora Susana que está insatisfeita que se dirigam à Junta os insatisfeitos. ----------- Usou da palavra a Senhora Tesoureira, Cristina Neves, que esclareceu dizendo,
que a Câmara Municipal, decidiu dar os transportes à Junta de Freguesia de Alcanede,
para transportar os meninos do pré-escolar. Procedeu-se então ao levantamento do
número de crianças que iriam precisar de transportes. Sendo que, em Junho o
levantamento era de vinte seis crianças, mas com as listas das turmas completas
verificou-se que as crianças eram muito mais. No dia nove de Setembro, foi a uma
reunião para tentar ajustar o horário dos transportes do pré-escolar. As reuniões até
correram bem e as funcionárias que iriam fazer os transportes foram apresentadas pela
Senhora Cristina Neves, aos pais. Sendo que na sala em que se encontrava a Senhora
Susana Bento é que as coisas correram pior pois foi impossível dialogar dizendo a
senhora Cristina Neves que só falava na base da educação e como tal não era possível
agarrou no seu material e saiu da sala. Refere que talvez tivesse havido alguma
precipitação no papel dos horários, mas tudo se tentou resolver da melhor forma até
porque a Junta faz este serviço para ajudar a população e não como um favor; cita
ainda que é tudo feito na base da segurança sendo que as motoristas são credenciadas a
carrinha tem tacógrafo para a velocidade e tem cadeiras apropriadas às crianças. --------- Usou da palavra o Senhor Jorge Catarino dizendo que o Governo não se interessa
com o transporte das crianças por tal, o que a Junta de Freguesia faz até é de louvar. ----- O Senhor Presidente da Assembleia, declarou aberto o período de intervenção do
público, tendo usado a palavra, --------------------------------------------------------------------- O Senhor Luís Ferreira de Vale da Trave, que demonstrou o seu agradecimento
pelo debate ser existente nas assembleias ouvindo-se a voz dos Membros da
Assembleia pois antes só se ouvia a voz do Senhor Presidente. Gostava também de ver
debatido a situação dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, pois acha que é uma
instituição de interesse para a Freguesia e como cidadão está preocupado. ----------------- O Senhor Presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, responde que enquanto
parte política não deve intervir, uma vez que existe uma direcção podemos sim ajudar
mas intervir não. ------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vítor Teixeira, usou da palavra dizendo, que concorda com o Senhor
Presidente da Junta de Freguesia, referindo que se deve recorrer aos estatutos legais. --
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--- Usou da palavra o Senhor César Martins, dizendo que como associado também
está preocupado com a divisão entre os Bombeiros e a direcção tipo “golpe de estado”.
Estando um péssimo clima a relação entre Bombeiros e Direcção. --------------------------- Usou da palavra o Senhor José Pereira, Secretário da Junta, dizendo que,
termina amanhã dia quinze de Outubro de dois mil e dez, o prazo para a entrega das
listas para a direcção da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. ------------ Usou da palavra a Senhora Cristina Neves, Tesoureira da Junta de Freguesia,
referindo que se os associados não conseguissem resolver o problema a Protecção
Civil devia intervir. ---------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Vítor Teixeira, usou novamente da palavra considerando que este
assunto não era para ser discutido neste lugar. -------------------------------------------------- Usou da palavra o Senhor Manuel João Louro, dizendo que as Senhoras da Junta
transportavam os meninos com cuidado ao contrário dos motoristas das crianças do
primeiro ciclo, referindo que o motorista passa ao cruzamento do Vale da Trave com
muita velocidade nem tão pouco pára ao stop. --------------------------------------------------- Não havendo mais pedidos para intervir o Senhor Presidente da Assembleia,
colocou a acta em minuta para aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade. --------- 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 oito 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE ------------------------------

_________________________________________
-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA --------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

