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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE JUNHO DO ANO DE
DOIS MIL E ONZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e oito dias do mês de junho, do ano de dois mil e onze, pelas vinte e uma
horas e cinquenta 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: – 2ª revisão ao orçamento para o ano económico de 2011; -------------- Ponto Três: – Alteração ao regulamento geral e tabela de taxas e licenças 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, Jorge Manuel dos Reis
Catarino, Victor Manuel Teixeira, Susana Margarida Neves Bento e Carmen Teresa
Aires Antunes Santos. ------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Emílio Duarte Neves Vieira, tendo o mesmo feito chegar ao senhor
presidente um pedido de justificação da sua falta. ---------------------------------------------- O senhor presidente da assembleia, leu a correspondência existente onde
comunicou a existência de uma justificação do senhor Emílio Duarte Neves Vieira, a
qual foi aceite. ---------------------------------------------------------------------------------------- No período antes da ordem do dia pediu a palavra o senhor Jorge Catarino que
questionou o porquê dos semáforos estarem intermitentes no cruzamento em
Alcanede. --------------------------------------------------------------------------------------------- O presidente da junta de freguesia esclareceu que os mesmos estavam assim
devido às obras e que serão ligados dentro de pouco tempo. ---------------------------------- Usou ainda da palavra a senhora Carmen Santos questionando sobre os passeios
pedestres até ao centro de saúde. ----------------------------------------------------------------
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--- O presidente da junta esclareceu que essa intervenção será equacionada aquando
do arranjo da via, por parte da câmara municipal. ---------------------------------------------- Após a intervenção do período antes da ordem do dia o senhor 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 Relativamente ao ponto um, o presidente da assembleia questionou o presidente
do executivo sobre a possibilidade de colocação de um piso sintético no campo de
futebol dos Bacelos, em Mosteiros, alegando que uma população de cerca de cinco mil
habitantes desta freguesia já merecia um piso condigno. -------------------------------------- O senhor presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, respondeu que o mesmo
já está encomendado. -------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- Ponto Dois: – 2.ª revisão ao orçamento para o ano económico de dois mil e onze; ---- Dando seguimento ao ponto dois da ordem de trabalhos, o mesmo foi aprovado
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – Alteração ao regulamento geral e tabela de taxas e licenças da
freguesia de Alcanede. ------------------------------------------------------------------------------ Seguidamente e em relação ao ponto três, o senhor Vítor Teixeira, referiu que a
junta de freguesia não está ao serviço da população, mas está sim a servir-se da
mesma, tendo em conta as taxas praticadas. ----------------------------------------------------- O presidente do executivo, referiu que o valor da receita, não justifica o tempo
disponibilizado pelas funcionárias e que esta autarquia não quer explorar ninguém.
Salientou ainda o horário alargado dos serviços da junta, não encerrando à hora de
almoço e fechando portas apenas às dezoito horas, permitindo assim um horário
bastante alargado a toda a população. ------------------------------------------------------------- A senhora tesoureira da junta de freguesia, Cristina Neves, usou da palavra e
esclareceu que as formas de cálculo estão baseadas na legislação em vigor e definiu-se
os montantes médios, não se optando nem pelos mínimos, nem pelos máximos. A
título de exemplo referiu ainda que muitas vezes as funcionárias preenchem os
documentos, colocam-nos em envelopes selados e até chegam mesmo a ir levá-los aos
correios para facilitar todos quantos se dirigem à autarquia solicitando auxílio. Frisou
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ainda que esta autarquia tem primado por uma política de proximidade com as suas
populações. ------------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Susana Bento, usou da palavra e acrescentou que a junta de freguesia
presta um excelente serviço à comunidade neste aspeto, especialmente a idosos,
mostrando-se as funcionárias muito colaborativas. --------------------------------------------- Usou também da palavra a senhora Carmen Santos, referindo que todas as
fotocópias necessárias para a catequese da paróquia são fornecidas pela autarquia de
forma totalmente gratuita, bem como para as associações, bandas filarmónicas, entre
outros. ------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor presidente da assembleia, deu por encerrada a discussão referente a este
ponto referindo que enquanto não chegar uma reclamação formal é porque as pessoas
estão satisfeitas e a junta de freguesia de Alcanede está a prestar um bom serviço,
sendo este mais profissionalizado, bem como um bom atendimento ao público. ----------- De seguida, usou da palavra o senhor presidente da junta de freguesia, Manuel
Joaquim Vieira, informando todos os presentes que em relação ao cemitério de
Valverde que sofreu obras de ampliação levadas a cabo pelo Conselho Diretivo de
Baldios de Valverde, Pé da Pedreira, Barreirinhas e Murteira, realizou-se uma reunião
entre aqueles e o executivo desta junta de freguesia onde se decidiu por uma redução
das taxas conforme regulamento em anexo e com acordo das associações locais
interessadas que foram chamadas a estar presentes na mesma reunião. ---------------------- O senhor presidente da junta, Manuel Joaquim Vieira, referiu ainda que
relativamente à utilização do campo de jogos é cobrada apenas uma taxa simbólica
pela sua utilização. ----------------------------------------------------------------------------------- O senhor Jorge Catarino, usou da palavra e questionou o artigo oitavo, no número
dois, interrogando a assembleia a que ponto de redução dizia respeito o regulamento a
aprovar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O senhor presidente da junta, Manuel Joaquim Vieira esclareceu que a redução é
de um ponto sobre cada fator, ou seja passa do fator sete para seis e do fator dez para
nove. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos foi posto a votação, tendo o mesmo sido
aprovado com sete votos a favor e uma abstenção da senhora Susana Bento. --------- Ponto Quatro: – Assuntos de interesse para a freguesia. --------------------------------
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--- Relativamente ao ponto quatro usou da palavra a senhora Susana Bento,
referindo-se relativamente ao cemitério de Valverde e questionando se a medição é
feita a partir do lancil, visto que o espaço é muito apertado entre sepulturas, conforme
já tinha referido noutras reuniões. Alegou ainda que a junta de freguesia está a vender
o mesmo metro a duas pessoas e que tiveram de ser até arrancados os números dos
talhões, no cemitério. -------------------------------------------------------------------------------- A senhora tesoureira da Junta, Cristina Neves, corrigiu a expressão referindo que
o termo correto não é "venda", mas sim "uso e concessão de venda". ----------------------- O senhor presidente do executivo, Manuel Joaquim Vieira, referiu que em reunião
com as associações locais de Valverde, Pé da pedreira, Barreirinhas e Murteira propôs
que fosse retirada uma sepultura em cada talhão, mas tal proposta não foi aceite. Mais
informou que as medidas dos talhões e do espaço entre sepulturas do cemitério de
Valverde são as mesmas do cemitério de Alcanede. Esclareceu ainda todos os
presentes que a cova é aberta com sessenta e cinco centímetros de largura e com dois
metros e dez centímetros de comprimento. As urnas obedecem a uma medida de
sessenta centímetros de largura e dois metros de comprimento, pelo que a medida entre
duas pedras é de vinte e três centímetros, obrigando a que as campas tenham apenas
noventa centímetros de largura. -------------------------------------------------------------------- A senhora Susana Neves, propôs ao executivo que fosse acabado o cemitério e se
seria possível cortar o muro que separa os dois cemitérios ou então baixá-lo ao nível
dos números ou ainda abrir um portão na parte nova do cemitério. -------------------------- O senhor presidente da junta, Manuel Joaquim Vieira, terminou a discussão deste
assunto referindo que o cemitério não é ainda da responsabilidade desta autarquia, que
ficou estabelecido que só será entregue à junta de Alcanede depois de totalmente
pronto e que antes disso não diz respeito ao executivo da junta, pelo que as questões
deverão ser sim colocadas ao Conselho Directivo de Baldios. -------------------------------- A senhora Alda Costa, questionou sobre o plano sinalético, nomeadamente o
acesso de sentido único à igreja matriz de Alcanede. ------------------------------------------- O senhor presidente da Junta, referiu que tal decisão ainda está pendente
superiormente. ---------------------------------------------------------------------------------------- A senhora Carmen Santos, questionou se este ano se iria realizar a Expo
Alcanede à semelhança dos outros anos, ao que o senhor presidente da junta,
respondeu que sim e que se irá realizar nos dias dezasseis, dezassete e dezoito de
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setembro. Mais informou que o torneio de futebol da freguesia terminará dia quatro de
julho de dois mil e onze. ---------------------------------------------------------------------------- Tomou a palavra o senhor César Martins, informando todos os presentes que a
banda filarmónica de Alcanede se deslocou a Monção para um encontro de bandas, no
dia vinte e seis de junho e que foi muito bem recebida, tendo a mesma representado
com dignidade a freguesia de Alcanede. --------------------------------------------------------- O senhor presidente da assembleia, Gilberto Leandro, colocou à consideração dos
presentes a aprovação da ata em minuta, a qual foi aprovada por unanimidade e deu
por encerrada esta sessão às vinte e duas horas e quarenta e oito minutos, pelo que se
lavra a presente ata, redigida pelas secretárias da assembleia as quais conjuntamente a
subscrevem e assinam com o senhor presidente da assembleia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------___________________________________________

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------____________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------____________________________________________

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

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