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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL
E ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e nove dias do mês de setembro, do ano de dois mil e onze, 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: – 3ª Revisão ao orçamento para o ano económico de 2011----------------- Ponto Três: – Atribuição toponímica em rua de Valverde e em rua de Casais da
Charneca----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------- Em virtude da ausência do Sr. Presidente da Assembleia e em conformidade com o
disposto no n.º 3 e n.º 4 do artigo 15.º do Regimento conjugado com o n.º 3 do artigo
10.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 1.ª secretária, Sr.ª Carla Cristina Gonçalves Filipe,
assumiu as funções de Presidente da Assembleia de Freguesia, para esta sessão. ---------- Em consequência da substituição atrás referida, assumiu funções de 1.ª Secretária a
Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, 2.ª Secretária desta Assembleia, tendo a Sra
Presidente da Assembleia, designado para o exercício de 2.ª secretária a Sra Carmen
Teresa Aires Antunes Santos.----------------------------------------------------------------------- Pela Sra. Presidente da Assembleia, foi ordenado que se procedesse à chamada,
tendo-se verificado o seguinte: --------------------------------------------------------------------- Presenças:, Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, César Vieira Martins, Emílio
Duarte Neves Vieira, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, Jorge Manuel dos Reis
Catarino, Carla Cristina Gonçalves Filipe. ------------------------------------------------------- Ausências:. Gilberto Manuel Augusto Leandro, Victor Manuel Teixeira, Susana
Margarida Neves Bento. -------------------------------------------------------------------------Foram lidas as justificações de falta do Sr Vítor e da Sra Susana as quais serão anexas
à ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Da Junta de Freguesia, estiveram presentes os membros, Manuel Joaquim Vieira e
Manuel José Rafael Pereira, tendo faltado a Sra Cristina Maria Bento Neves. ------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, ---------------------------- A Sra Presidente Carla comunicou a todos os membros da Assembleia o convite do
Sr presidente da CMRM para a inauguração do conservatório de música de Santarém
no dia seis de outubro e ainda o convite para a missa no âmbito das comemorações do
dia de S. Francisco para o próximo dia quatro de outubro. ------------------------------------ Sra Susana fez chegar um documento escrito através da sra presidente, onde
apresentou um pedido de alteração à ata, o qual ficou apenso à mesma. A Sra
presidente leu o pedido de alteração da Sra Susana o qual apenas foi aceite na parte em
que refere "que o portão fosse mantido aberto para uso de quem pretende ter acesso à
parte nova". Quanto ao corte do muro, o pedido não foi aceite visto que os membros
da assembleia confirmaram que a Sra Susana tinha pedido o corte do muro. --------------- Sra Carmen propôs que no próximo ano letivo houvesse um banco de troca de
manuais escolares, onde as pessoas pudessem depositar os seus livros e aqueles que
necessitassem poderia adquiri-los gratuitamente. O Sr Presidente MJV referiu que
devido à falta de pessoal da junta não será viável, mas que a proposta poderá ser feita
ao agrupamento de escolas de Alcanede. --------------------------------------------------------- PONTO UM – Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede
acerca da actividade da Freguesia e da sua situação financeira; ------------------------------- O Sr presidente referiu que está a ser feito um esforço no sentido de recuperar as
bermas das estradas e os caminhos em "tout-venant" entre Valverde e o Xartinho e
ainda entre o Moinho Figo Seco e Xartinho, entre outros. ------------------------------------- Relativamente à recuperação do espaço do antigo campo de futebol de Alcanede, a
Sra Carla sugeriu que os equipamentos dos parques infantis das escolas devolutas
fossem recuperados e aproveitados para o Antigo Campo de Futebol de Alcanede. ------- PONTO DOIS – 3ª Revisão ao orçamento para o ano económico de 2011------------- Sr Presidente da Junta, esclareceu que tem havido pedidos de estabelecimento de
protocolos entre a Junta e as empresas do ramo de extração de pedra, as quais carecem
de autorização dentro da zona do Parque Natural das Serras Aire e Candeeiros, o qual
exige a recuperação paisagística de pedreiras ou a reflorestação de áreas. Foi
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necessário prever uma eventual receita da junta, caso estas pedreiras adquiram o seu
licenciamento. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr Jorge Catarino questionou se para abrir uma pedreira é necessário proceder a
uma recuperação paisagística. ---------------------------------------------------------------------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- PONTO TRÊS – Atribuição toponímica em rua de Valverde e em rua de Casais da
Charneca----------------------------------------------------------------------------------------------- Esta proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- PONTO QUATRO – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------- Sr Presidente da Junta, agradeceu a colaboração e a presença de todos quantos
colaboraram para a consecução e sucesso da Expo Alcanede realizada no fim de
semana de dezasseis, dezassete e dezoito de setembro. Agradeceu ainda às associações
locais e à Câmara Municipal de Santarém, bem como a todo o pessoal da junta de
freguesia, no sentido de todos terem contribuído para o enorme sucesso do evento. O
Sr presidente agradeceu também ao Portal de Alcanede pela excelente cobertura
jornalística efetuada. -------------------------------------------------------------------------------- Sr César Martins referiu a existência de menos uma tasquinha, a da Santa Casa da
Misericórdia, o que veio a revelar-se mais lucrativo para a Banda de Alcanede. ----------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, a Sr.ª Presidente da Assembleia, declarou aberto
o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da palavra: ----------- Sr Fernando Azinheira, de Murteira, na qualidade de representante dos Bombeiros
de Alcanede, agradeceu o apoio dado pela junta de freguesia e as suas funcionárias à
tasquinha dos bombeiros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------ A Sra. Presidente da Assembleia, colocou à consideração a aprovação da ata em
minuta, a qual foi aprovada por unanimidade e deu encerrada esta sessão ás vinte e
duas horas e trinta minutos, pelo que se lavra a presente acta, redigida pelas secretárias
da Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e assinam com a Sra. Presidente
da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A PRESIDENTE -----------------------------------_________________________________________
-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ---------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA --------------------------_________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

