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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE,
REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E
ONZE------------------------------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e sete dias do mês de dezembro, 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 acerca da atividade
da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------------------- Ponto Dois: – Apreciação e votação do Orçamento e PPI para o ano económico de
2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e votação da alteração à tabela de taxas e licenças anexa
ao regulamento geral 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,
César Vieira Martins, Victor Manuel Teixeira, Carmen Teresa Aires Antunes Santos e
Jorge Manuel dos Reis Catarino. ------------------------------------------------------------------ Ausências: Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, Emílio Duarte Neves Vieira e
Susana Margarida Neves Bento. ------------------------------------------------------------------- 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, deu conhecimento da correspondência existente
e da convocatória para a presente sessão. -------------------------------------------------------- Seguidamente procedeu à leitura do seu requerimento solicitando a justificação da
sua ausência à sessão anterior do dia vinte e nove de setembro de dois mil e onze, que
por motivos profissionais não lhe foi possível estar presente, tendo o mesmo sido
aceite. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra o Sr.
Victor Teixeira, reforçando o pedido para que sejam concluídos os trabalhos na ponte
sita na rua 12 de Janeiro em Viegas, pedido este que também foi referenciado pelo Sr.
Presidente da Assembleia. -------------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referiu que a Câmara
tem conhecimento destes factos e que vai reforçar novamente o pedido para que se
possa proceder ao seu arranjo o mais rápido possível. ------------------------------------------ Usou novamente a palavra o Sr. Victor Teixeira, para dar conhecimento de que foi
colocado tout-venant num terreno privado e pede para ser removido. Questionou ainda
se a sua falta à assembleia anterior estava justificada, ao que o Sr. Presidente da
Assembleia respondeu que sim. ------------------------------------------------------------------- Em relação ainda à ata anterior usou da palavra o Sr. Jorge Catarino, referindo
que a sua intervenção não estava correta uma vez que a sua pergunta referia se a
pedreira fosse aberta num terreno abrangido pelo Pnsac se seria necessário proceder à
recuperação paisagística. --------------------------------------------------------------------------- PONTO UM – Informação do Presidente da Junta de Freguesia acerca da atividade
da Freguesia e da sua situação financeira; ------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Junta, disse que atendendo à atual situação do país a Junta de
Freguesia também se encontra na mesma situação sem verbas para grandes obras,
assim a Junta aposta na recuperação dos caminhos rurais e recorrendo aos recursos
humanos e materiais que dispõe, refere ainda que estes trabalhos são do agrado da
população e de utilidade pública inclusive aos bombeiros. ------------------------------------ Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- PONTO DOIS – Apreciação e votação do Orçamento e PPI para o ano económico
de 2012; ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, questionou sobre o facto de existir uma grande
diferença entre os valores de 2011/2012 em relação às auxiliares do centro escolar.
Respondeu o Sr. Presidente da Junta, que o número de auxiliares foi reduzido para
cinco, dai a diferença de valores. ------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Jorge Catarino, questionando se a promessa eleitoral de
alcatroar as estradas que estão em tout-venant (exemplo: Alqueidão do Mato/Vale da
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Trave, Prado/Espinheira, etc.), se existe a possibilidade de concretizar esta promessa
eleitoral; o Sr. Presidente da Junta, diz que não há perspetivas para alcatroamentos
durante os próximos anos, pois como já referiu não existem verbas. Acrescentou ainda
que possivelmente terá que se proceder a cortes nos apoios dados às Instituições e
Associações da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a votação o presente ponto da ordem
de trabalhos, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------------------- PONTO TRÊS – Apreciação e votação da alteração à tabela de taxas e licenças
anexa ao regulamento geral de taxas e licenças da Freguesia de Alcanede; ----------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Junta, justificando esta alteração uma vez
que existia um preço fixo, o que não era justo sendo mais correto o preço ser aplicado
ao m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos foi colocado à votação, e foi aprovado por
unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pelo Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, foi concedido o uso da palavra aos membros da
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. César Martins, demonstrando o seu agradecimento à Junta
de Freguesia por todo o apoio dado à Banda Filarmónica de Alcanede, o mesmo
sentimento já não refere em relação à Câmara de Santarém pois não cumpre com os
subsídios. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia, referiu que a Junta já fez muitos cortes
na despesa, dando como exemplo o facto de já não se ter realizado o almoço anual dos
idosos, a iluminação de Natal, nem o jantar de Natal dos funcionários. --------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia, que elogiou o facto de a Junta
se ter precavido com estas medidas. Referiu também que os muros dos cemitérios
estão em mau estado. -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Victor Teixeira, questiona se não existe trabalho comunitário na Freguesia, o
Sr. Presidente da Junta de Freguesia, disse que sim, que existiam três pessoas
referenciadas para fazer trabalhos mas nenhuma apareceu, e que irá dar parecer aos
serviços responsáveis por este assunto. ----------------------------------------------------------- Usou da palavra a Sra. Carla Filipe, que questionou sobre os equipamentos do
parque infantil que existiam nas escolas da Freguesia se não poderiam ser direcionados
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para o novo espaço de jogos junto ao campo da feira. O Sr. Presidente da Junta,
respondeu que a Câmara de Santarém é que tem a responsabilidade de equipar esse
espaço. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, desejou a todos
os presentes um feliz ano de 2012: ---------------------------------------------------------------- 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 ata para que
possa produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ENCERRAMENTO ---------------------------------------

------ Eram vinte e três horas e dois minutos, quando o Sr. Presidente da Assembleia
deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata, redigida pelas secretárias
da Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e assinam com o Sr. Presidente
da Assembleia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, colocou à consideração a aprovação da ata em
minuta, a qual foi aprovada por unanimidade e deu encerrada esta sessão às vinte e
duas horas e trinta minutos, pelo que se lavra a presente ata, redigida pelas secretárias
da Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e assinam com a Sra. 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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