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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA DEZASSEIS DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DOZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos dezasseis dias do mês de abril, do ano de dois mil e doze, 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 atividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------------------- Ponto Dois: – Apreciação e votação do Relatório e Contas da Gerência e execução
PPI do Ano Económico de 2011; ------------------------------------------------------------------ Ponto Três: – Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia para reserva
de terreno no cemitério 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, Alda Manuela de Jesus Inácio
Costa, César Vieira Martins, Carla Cristina Gonçalves Filipe, Jorge Manuel dos Reis
Catarino, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, Victor Manuel Teixeira e Emílio
Duarte Neves Vieira. -------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Susana Margarida Neves Bento. ------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da correspondência existente e da
convocatória para a presente sessão. -------------------------------------------------------------- Seguidamente procedeu à leitura dos requerimentos dos membros da Assembleia,
Sr. Emílio Duarte Neves Vieira, Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, e da Sr.ª
Susana Margarida Neves Bento, solicitando a justificação da ausência à sessão anterior
do dia vinte e sete de dezembro de dois mil e onze, que por motivos profissionais e
particulares, não lhes foi possível estarem presentes, tendo os mesmos sido aceites. ------ Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ---------------------------------------------------------------
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--- Iniciado o PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA, usou da palavra o Sr.
Victor Teixeira, referindo os buracos na ponte das Viegas e questionou o Sr.
Presidente do Executivo se já tinha enviado algum ofício a diligenciar esforços para a
sua resolução. O Sr. Manuel Joaquim Vieira, informou que já tinha comunicado a
todos os responsáveis e que já é do seu conhecimento. ---------------------------------------- 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; --------------------------------------- Usou da palavra, o Sr. Presidente do Executivo, Manuel Joaquim Vieira,
referindo que estão a ser feitos alguns melhoramentos nas estradas em tout-venant
entre Vale do Carro e Casal do Norte e que são as obras possíveis, dada a escassez de
recursos financeiros. Referiu ainda a ajuda da empresa Lusical na cedência do toutvenant. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- Ponto Dois: – Apreciação e votação do relatório e contas de gerência e execução
do PPI do ano económico de 2011; --------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Sr. Manuel Joaquim Vieira,
que referiu que o referido documento espelha as dificuldades financeiras adjacentes a
esta autarquia. Lamentou o facto de não ser possível terminar as obras no campo de
jogos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia,
submeteu a presente proposta a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------- Antes de ter início a discussão do ponto seguinte, o Sr Presidente Gilberto
Leandro, sugeriu a realização de um minuto de silêncio como forma de pesar e de
homenagem ao Sr. Francisco do Rosário Frazão recentemente falecido, proposta aceite
por todos os presentes. ------------------------------------------------------------------------------ Ponto Três: – Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia para reserva
de terreno no cemitério de Alcanede; ------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente Gilberto Leandro, deu a palavra aos membros da Assembleia. ---- O Sr. César Vieira, fez uma intervenção no sentido de louvar todo o trabalho e
ajuda prestada por este benemérito da nossa comunidade e que a proposta apresentada
faz todo o sentido. ---------------------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Presidente, Manuel Joaquim Vieira, reforçou a proposta apresentada,
referindo todo o trabalho do Sr. Francisco do Rosário Frazão em prol da comunidade. --- A Sra. Carmen Santos, concordou com a proposta apresentada. ------------------------ O Sr. Presidente Gilberto Leandro, equacionou ainda a possibilidade de ceder
gratuitamente o espaço. O Sr. Manuel Joaquim Vieira, referiu que não é esse o caso
e que deverá ser cobrado o valor, mas cedida a reserva de terreno no cemitério de
Alcanede, conforme proposta apresentada pelo executivo. ------------------------------------ O Sr. Jorge Catarino, propôs ao executivo que equacionasse uma outra
homenagem ao Sr. Francisco do Rosário Frazão. ----------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: – Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente Manuel Joaquim Vieira, alertando para um
acontecimento que se prende com a escritura do edifício da sede da Junta de Freguesia
de Alcanede. Esta informação prende-se com o facto do Sr. Presidente do Executivo,
Manuel Joaquim Vieira ter sido abordado pela provedora da Santa Casa da
Misericórdia, que alegou que a sede da Junta de Freguesia de Alcanede era posse
daquela primeira instituição. O Sr. Manuel Joaquim Vieira apresentou vários
documentos comprovativos da posse da sede como pertença da Junta de Freguesia de
Alcanede: ------------------------------------------------------------------------------------------– Apresentou uma caderneta de registo predial urbano datada de 31-12-1937
comprovando que o edifício é posse da junta; ------------------------------------------------– Foi referida uma ata de 1938; -----------------------------------------------------------------– Foi lida uma ata datada de 17-05-1935; -----------------------------------------------------– Lida a ata de 09-06-1933 onde é referido um pedido da Sociedade Filarmónica para
proceder a melhoramentos no espaço de uma sala cedida pela Junta de Freguesia de
Alcanede àquela Sociedade Filarmónica; -----------------------------------------------------– Foi comunicado que será feita a escritura por uso capião da sede e que já foram
solicitadas várias testemunhas para proceder à escritura. -------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, leu a publicação datada de 09-04-2012 do cartório notarial,
no jornal “O Ribatejo” e que estará trinta dias sujeita a qualquer reclamação que possa
surgir. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Todos os documentos referidos anteriormente e lidos perante esta Assembleia serão
anexados a esta ata. --------------------------------------------------------------------------------
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--- A Sra. Carmen Santos, lamentou esta atitude por parte da Provedora da Santa
Casa da Misericórdia, que deveria ter-se dirigido a esta Assembleia e resolver a
questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. César Vieira, usou da palavra reforçando que esta Assembleia deveria ter
sido ouvida perante esta situação. ----------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, colocou a questão ao Sr. Secretário do Executivo, José
Manuel Pereira, relativamente ao torneio de futebol da freguesia, o qual esclareceu que
nenhuma associação se mostrou disponível para a organização, havendo inclusive um
número reduzido de equipas. ----------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente do Executivo, informou que a freguesia foi contemplada com um
membro da Guarda Nacional Republicana, que efetuará o patrulhamento da vila e
eventualmente arredores, tendo a Junta de Freguesia que providenciar uma scooter
branca, um telemóvel e um computador ao referido agente. Este terá a seu cargo
também a receção de queixas e de autos e iniciará as suas funções em maio. --------------- 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 duas horas e trinta e oito 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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

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

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