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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS
MIL E ONZE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos dezoito dias do mês de Abril, do ano de dois mil e onze, pelas vinte e uma
horas e cinquenta 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 da Conta de Gerência e execução PPI do Ano
Económico de 2010; --------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – 1ª revisão ao Orçamento e PPI para o Ano Económico de 2011; ------- 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, Jorge Manuel dos Reis Catarino, Carmen Teresa Aires Antunes
Santos, Victor Manuel Teixeira, Susana Margarida Neves Bento. --------------------------- Ausências: Emílio Duarte Neves Vieira e Alda Manuela de Jesus Inácio --------------- 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. ----------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, leu a correspondência existente onde comunicou
a existência da justificação feita pela 2ª Secretária Alda Costa pela sua ausência desta
Assembleia; e deu inicio ao período antes da ordem do dia ----------------------------------- Usou a palavra o Sr. César Martins na qualidade de Presidente da Banda
Filarmónica de Alcanede convidando todos os presentes para a comemoração de mais
um aniversário que se realiza no próximo dia 01 de Maio de 2011--------------------------- Usou da palavra a Sra. Susana Bento que questionou sobre as medidas relativas às
dimensões das campas e das distâncias entre as sepulturas no cemitério novo de
Valverde pois no dia do funeral do seu pai apercebeu-se que existiu uma derrocada o
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que a levou a pensar que seria por as sepulturas estarem muito próximas. E o porquê
de as sepulturas serem abertas lateralmente em vez de ser ao sentido do comprimento.
--- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia referindo que é possível
rever a situação mas que as medidas estão dentro das normas, referindo que existe uma
medida máxima estabelecida, achando que será possível aumentar essa medida e de
certo vai verificar a situação. ----------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia, dizendo que fica o registo e que
depois será falado as medidas tomadas na próxima assembleia pedindo para
verificarmos se a situação acontece mais vezes. ------------------------------------------------- Usa da palavra o Sr. Victor Teixeira, questionando sobre a ponte de Viegas, --------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, informou que a obra já está adjudicada e
terá início logo que possível. ----------------------------------------------------------------------- Após a intervenção do período antes da ordem do dia o Sr. Presidente da
Assembleia deu início à ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------- 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 Junta de Freguesia, usou da palavra e disse que se anda a
fazer algumas melhorias nos caminhos nomeadamente entre Aldeia de Além e Abrã,
em Aldeia da Ribeira e Casais da Charneca e como não existe verba para grandes
investimentos vai se continuar a recuperar e melhorar algumas vias. ------------------------ Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação, não havendo
qualquer intervenção por parte da respectiva Assembleia. ------------------------------------- Ponto Dois: – Apreciação da conta de gerência e execução do ppi do ano
económico de 2010; --------------------------------------------------------------------------------- Usaram da palavra a Sra .Susana Bento e o Sr. Victor Teixeira, que alertaram
para o facto de a data da assinatura da página sobre o resumo diário da tesouraria ser
de 31 de Dezembro de 2011 e não 2010. Alertou ainda o Sr Victor Teixeira, para a
página seis onde se fala dos indicadores financeiros dos últimos cinco anos estarem
referidos só quatro. ---------------------------------------------------------------------------------- O Sr Presidente da assembleia disse que se vai proceder a respectiva rectificação.
--- Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia,
submeteu a presente proposta a votação, tendo sido deliberado por unanimidade
aprovar a mesma. ------------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: –1ª revisão ao orçamento e ppi para o ano económico de 2011; ---------
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--- Neste ponto foi referido que houve uma discrepância nos valores da revisão
orçamental na dotação do ponto 02.02.25.01/02.02.25.03. ------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido deliberado por unanimidade aprovar a mesma. -------------------------------------------- Ponto Quatro: – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia, que questionou se estava
prevista a realização do torneio de futebol da Freguesia. -------------------------------------- O Sr. José Manuel, disse que sim e que o mesmo tinha início a oito de Maio de
2011 e terminava no dia três de Julho de 2011. ------------------------------------------------- Questionou ainda a Srª Cristina Neves, sobre uma ideia que surgiu em que poderia
existir uma assembleia freguesia com crianças. ------------------------------------------------- A Srª Tesoureira Cristina Neves, respondeu que terá de se fazer uma proposta ao
agrupamento para se poder eleger uma criança de cada ano de escolaridade e talvez no
dia mundial da criança, pergunta á assembleia e ao executivo se a ideia é viável teria
de existir um trabalho pedagógico pois é importante pelo dever de cidadania
despertando o seu interesse para as necessidades da sua localidade, onde o ideal é
existir mais ideias positivas e menos crítica. ----------------------------------------------------- Assembleia e o executivo concordam com a ideia e fica o registo e aguarda-se pelo
timing. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra a Srª Carla Filipe, 1.ª Secretária que questionou sobre a situação
da Associação Humanitária dos Bombeiros de Alcanede. ------------------------------------- O Sr. José Manuel, disse que existe muita vontade de resolver o assunto. ------------- Usou a palavra o Sr. Victor Teixeira, que chamou a atenção para a rectificação da
acta da sessão anterior no ponto cinco onde ele disse que se referia a colocação nos
editais na localidade de Viegas que não era apenas da assembleia anterior mas de todas
as outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Usou a palavra o Sr. Luís Ferreira, do lugar de Vale da Trave que comunicou ter
existido um colóquio sobre associativismo na Associação de Aldeia da Ribeira e
perguntou o porquê de o executivo não estar presente neste colóquio. ----------------------- O Sr . Presidente da Assembleia, disse que não teve conhecimento do colóquio
mas se tivesse tido conhecimento estaria presente. --------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta, disse que sabia mas não teve oportunidade de estar
presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Usa novamente a palavra o Sr. Presidente da Assembleia, dizendo que esta
respectiva associação já falhou várias vezes com compromissos em relação a esta
Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Luís Ferreira, explicou que a Associação de Aldeia da Ribeira só cedeu o
espaço e que o colóquio foi organizado pelo Portal de Alcanede. Referiu que o convite
foi feito primeiro à Associação de Casais da Charneca e o mesmo não foi aceite. ------- Acrescentou ainda que na sua opinião era importante a Junta de Freguesia de
Alcanede estar presente. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, refere que não existe nenhum ressentimento
entre a Junta de Freguesia e a Associação de Aldeia da Ribeira apesar das situações
menos boas ocorridas, pois este executivo apoia todas as Associações da Freguesia que
mostrem vontade de trabalhar e de dinamizar os seus espaços enaltecendo a relação
existente entre todas desde o inicio dos torneios de futebol (exemplo a população do
norte da Freguesia não tinha qualquer relacionamento com a população mais a sul e
agora essa relação existe). -------------------------------------------------------------------------- O Sr. João Vitorino, do lugar de Mosteiros, pediu a palavra referindo que o facto
de não existir sinalização a informar sobre a direcção Santarém/Porto de Mós no
cruzamento de Mosteiros/Viegas, referiu ainda se existia algumas perspectivas de
reparação de alguns buracos na estrada de Mosteiros às Viegas pois desde 1993 não
leva nenhum tapete novo. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que em relação às placas,
existe um projecto de sinalização para toda a Freguesia, quanto aos melhoramentos da
respectiva estrada é notória essa necessidade. Informou ainda que a Câmara tem
conhecimento desta situação aquando da informação sobre o estado da ponte de
Viegas, e deseja obter uma resposta o mais breve possível. ----------------------------------- A acta foi colocada para 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 três horas e cinco 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 -----------------------------------_________________________________________

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

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