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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE DEZEMBRO DO
ANO DE DOIS MIL E DEZ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro, do ano de dois mil e dez, pelas vinte e
uma horas e quarenta 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 mapa de pessoal da Freguesia de
Alcanede; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e Votação do orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano económico de 2011; -------------------------------------------------- Ponto Quatro: – Apreciação e Votação da proposta de Alteração da Tabela de
Taxas e Licenças para o ano de 2011; ------------------------------------------------------------ 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, Jorge Manuel dos Reis Catarino, Carmen Teresa Aires Antunes
Santos, Victor Manuel Teixeira, Emílio Duarte Neves Vieira --------------------------------- Ausências: Susana Margarida Neves Bento e Alda Manuela de Jesus Inácio Costa---- Verificada a existência de quórum, o Sr. Presidente da Assembleia convidou a
Sra. Carmen Teresa Aires Antunes Santos, para assumir as funções de 2.ª secretária,
devido à ausência nesta sessão, da Sra. Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, 2ª
secretária desta assembleia. ------------------------------------------------------------------------ Não existindo intervenção no período antes da ordem do dia o Sr. Presidente da
Assembleia deu inicio à ordem de trabalho: ----------------------------------------------------- Ponto Um: – Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, acerca
da actividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, leu a informação referente as actividades
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realizadas pela Autarquia, na colaboração e representação da Junta de Freguesia nos
diversos eventos culturais da Freguesia, à beneficiação e conservação de arruamentos e
à sua situação financeira. --------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação, não havendo
intervenção por parte da respectiva Assembleia. ------------------------------------------------ Ponto Dois: – Apreciação e Votação do mapa de pessoal da Freguesia de
Alcanede; --------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, procedeu
a sua leitura e submeteu presente proposta a votação, tendo sido deliberado por
unanimidade aprovar a mesma--------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e Votação do orçamento e Plano Plurianual de
Investimentos para o ano económico de 2011; -------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia procedeu a leitura do ponto número três. ------------ O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, interveio referindo que os objectivos da
Junta é acabar as obras iniciadas na Freguesia, citando a importância de intervir no
Centro de Alcanede uma vez que é o Cartão-de-visita de Alcanede. ------------------------- O ponto três foi submetido a votação, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: – Apreciação e Votação da proposta de Alteração da Tabela de
Taxas e Licenças para o ano de 2011; ------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia procedeu à leitura do ponto número quatro---------- Usou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referindo que em relação a
taxas e licenças só se fizeram alguns reajustes nomeadamente nas sepulturas perpétuas
e na concepção de jazigos. -------------------------------------------------------------------------- O Presidente da assembleia submeteu a presente proposta a votação, tendo sido
deliberado por unanimidade aprovar a mesma. -------------------------------------------------- Ponto Cinco: – Assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------Usou da palavra o Sr. Victor Teixeira que elogiou e agradeceu o facto de ter sido
afixado no lugar de Viegas o Edital a informar sobre a realização desta Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, desejando a todos os
presentes um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Deu conhecimento que este ano
não foi possível realizar o almoço dos idosos, e a iluminação de Natal ter ficado aquém
do desejado, pelo facto de ser necessário reduzir as despesas. Contudo a Junta de

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

147

MANDATO 2009/2013
ACTA N.º 04/2010
Sessão Ordinária de 22 de Dezembro de 2010

Freguesia conseguiu satisfazer os pedidos que chegaram de pessoas carenciadas da
Freguesia com bens de primeira necessidade (cabaz de Natal), estes pedidos foram
superiores ao ano anterior, dentro do possível tentou-se satisfazer todos os pedidos. ------ Usou da palavra o Sr. Manuel Rosa em representação da Associação dos
Bombeiros Voluntário de Alcanede, que agradeceu à Junta de Freguesia toda a
colaboração e apoio para com esta Associação Humanitária. --------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia dizendo que o dever da
Junta é ajudar, e que apesar de pouco a intenção é cumprir. Estando previsto uma
verba para a Santa Casa de Alcanede, e que também poderá ser possível ajudar os
Bombeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------Usou novamente da palavra ao Sr. Manuel Rosa dizendo que a Associação dos
Bombeiros necessita de fazer uma candidatura a material de desencarceramento,
protecção e segurança de pessoas até dia vinte e oito de Dezembro de 2010, sendo
necessários a quantia de três mil euros para fazer esta candidatura. Frisando mais uma
vez que está aqui apenas para agradecer toda a ajuda que recebeu desta Junta de
Freguesia e não para pedir nada. ------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia dizendo que se a Junta puder
ajudar a trazer para os Bombeiros material para protecção e segurança de toda a
população da nossa freguesia, os Bombeiros devem aceitar essa ajuda. --------------------- Usou novamente da palavra o Sr. Manuel Rosa onde referiu que existia uma verba
referente a noite de fados mas onde está não se sabe. ------------------------------------------ O Sr. Manuel João Louro do lugar de Vale da Trave, afirmou que numa
assembleia anterior foi dito que a estrada entre Barreirinhas e Vale da Trave só foi
feita pela Junta, facto esse que não corresponde à verdade, visto que foi feita pela
população de Vale da Trave. Questionando ainda sobre a situação da estrada de Vale
de Mar, dizendo que existindo estradas por arranjar porque se deram os cabazes de
Natal, e que possivelmente havia pessoas que nem precisavam. ------------------------------ Usou da palavra o Presidente da Assembleia em relação aos cabazes explicando
que não é fácil haver um critério rigoroso mas tentou-se ir de encontro de certo aos
mais necessitados. ----------------------------------------------------------------------------------- [Pelas vinte e duas horas e quinze minutos chega a esta Assembleia a segunda
secretária a Sra. Alda Costa] ---------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia responde que não é verdade pois a
estrada foi feita sim pela população mas com a parceria da Junta de Freguesia, dando a
ajuda que estava prevista. O Sr. Presidente comunicou ainda que a Candidatura ao
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projecto Agris foi anulada tendo sido essas verbas direccionadas para os arranjos do
temporal do Oeste. Em relação à estrada do Vale de Mar disse que Junta andou lá em
trabalhos durante cerca de três meses procedendo-se aos arranjos necessários. Quanto
à estrada do Covão esta foi arranjada à pouco tempo e de certa forma a Junta de
Freguesia não consegue fazer tudo tentando sempre fazer o melhor ------------------------- Usou da palavra o Sr. João Vitorino do lugar de Mosteiros, questionando sobre a
entrega das escolas. ---------------------------------------------------------------------------------- Usou a palavra a Sra. Cristina Neves não como Tesoureira desta Junta Freguesia
mas como trabalhadora da Câmara Municipal de Santarém, esclarecendo que a divisão
de património está a entrar em contacto com todos os interessados. E que os pedidos
estão todos encaminhados. ------------------------------------------------------------------------- Usou de novo a palavra o Sr. João Vitorino referindo que existem duas ruas (Rua
da Várzea e a Rua da Eira) com necessidade de levar um arranjo. Dizendo que vai
apresentar por escrito este assunto a Junta de Freguesia de Alcanede. ----------------------- Sem mais intervenções por parte do público o Sr. Presidente da Assembleia,
desejou a todos um bom Natal e Feliz Ano Novo. ---------------------------------------------- A acta foi colocada em aprovação em minuta e foi aprovada por unanimidade. -------- 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 trinta 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 --------------------------------------------_________________________________________
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-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

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

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