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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE DEZEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E DOZE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e um dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e doze, pelas vinte e
uma horas e quarenta 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
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------- Ponto Dois: Apreciação e votação da proposta de projeto de regulamento dos
cemitérios da Freguesia de Alcanede; ----------------------------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e votação da proposta de alteração do regulamento geral e
tabela de taxas e licenças da Freguesia de Alcanede; ------------------------------------------- Ponto Quatro: Apreciação e votação do orçamento e do plano plurianual de
investimentos e mapa de pessoal para 2013; ----------------------------------------------------- Ponto Cinco: Retificação do mapa de fluxos de caixa da conta de gerência do ano
de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Seis: 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 (em substituição), foi ordenado que se
procedesse à chamada, tendo-se verificado o seguinte: --------------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

192

MANDATO 2009/2013
ATA N.º 04/2012
Sessão Ordinária de 21 de dezembro de 2012

--- Presenças: 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: Gilberto Manuel Augusto Leandro e Susana Margarida Neves Bento ----Verificada a existência de quorum, a Sra. Presidente da Assembleia (em
substituição), declarou aberta a sessão, tendo procedido à leitura da correspondência
existente, nomeadamente de um convite enviado pela Direção da Sociedade
Filármónica Alcanedense, para estarem presentes no concerto de Natal da Banda a
realizar no próximo dia vinte e três de dezembro de dois mil e doze, na ARCA às
dezasseis horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------- Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, pela Sra. Presidente da
Assembleia foi concedida a intervenção dos membros tendo usado da palavra o Sr.
Vítor Teixeira, que referiu a estrada entre Viegas e Alqueidão do Rei que necessita de
uma sinalização a indicar a direção do concelho de Rio Maior, bem como as placas de
identificação das respetivas localidades. Apelou ainda ao Sr. presidente do executivo a
resolução deste aspeto, que no seu entender é passível de fácil concretização. Desejou
ainda a todos os elementos um Bom Natal. O Sr. Vítor Teixeira, referiu ainda um
aspeto relativamente à ata da sessão anterior em que não estava registada a ausência do
Sr. presidente, Manuel Joaquim Vieira. O mesmo foi esclarecido quer pela Sra. Carla
Filipe, quer pelo Sr. Manuel Joaquim Vieira, que a ausência deste último não pode
ser referenciada na parte da ata que diz respeito às "ausências" visto que este não é
membro da assembleia, mas sim do executivo. -------------------------------------------------- O Sr. Presidente, Manuel Joaquim Vieira, esclareceu que a sinalética da referida
estrada entre Viegas e Alqueidão do Rei já faz parte do projeto da Câmara Municipal
de Santarém, referido anteriormente noutras sessões. Quanto às placas solicitadas, as
mesmas não podem ser colocadas sem a autorização das Estradas de Portugal. ------------ A Sra. Carmen Antunes, sugeriu fazer-se uma feira de trocas e produtos que não
se usam, a mesma poderia ser feita no centro da vila de forma a torná-la mais ativa e
"viva".-------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a intervenção do período antes da ordem do dia a Sra. Presidente da
Assembleia (em substituição), deu início à ordem de trabalhos: ----------------------------- Ponto Um: Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; ------------------------------------------
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--- A Sra. Presidente (em substituição), deu a palavra ao presidente do executivo,
Manuel Joaquim Vieira, que referiu os melhoramentos e recuperação dos caminhos
nomeadamente em Viegas, Xartinho e Mata do Rei. Referiu ainda o saldo positivo das
contas da junta de freguesia, ainda que não seja muito avultado, mas é o possível, dada
a conjetura económica do país. Referiu ainda o projeto de melhorar os espaços no
centro da vila, nomeadamente a construção de uma "pérgula"/toldo para fazer sombra
e a colocação de alguns bancos e ainda a alteração da praça de táxis que será deslocada
para a zona da cabine telefónica. Referiu a vontade em proceder à continuação da
melhoria do campo de jogos. ----------------------------------------------------------------------- O presidente do executivo, informou ainda que após alguns contatos da população
a protestar contra a química utilizada nos terrenos e bermas das estradas, informou que
a química utilizada é perfeitamente segura, devidamente autorizada e de acordo com a
legislação em vigor. Mais informou que a pessoa responsável pela aplicação é
devidamente certificado para poder utilizar o produto. ----------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- Ponto Dois: Apreciação e votação da proposta de projeto de regulamento dos
cemitérios da Freguesia de Alcanede; ------------------------------------------------------------ Usou da palavra o Sr. Jorge Catarino, e questionou sobre o artigo 20º "condições
da inumação em sepultura temporária", o qual foi esclarecido pelo presidente do
executivo, Manuel Joaquim Vieira, que existe regulamentação própria e entidades
fiscalizadoras deste aspeto junto das funerárias. Informou ainda que este é apenas um
projeto sujeito a alterações que irá ser colocado à apreciação pública e depois voltará à
assembleia. O Sr. Jorge Catarino, alertou ainda para a necessidade de proceder à
correção ortográfica nos artigos nº 65 e 75. ------------------------------------------------------ A presente proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e votação da proposta de alteração do regulamento geral e
tabela de taxas e licenças da Freguesia de Alcanede; ------------------------------------------- O Sr. Vítor Teixeira, questionou o porquê da diferença de taxas entre o cemitério
de Valverde e o de Alcanede. ---------------------------------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, esclareceu que, como a junta de freguesia não
investiu praticamente nada no cemitério de Valverde, logo não poderia ser o valor
igual ao de Alcanede. Para além disso, referiu ainda que uma parte deste valor será
entregue às associações que gerem o cemitério, visto que são elas que fazem o maior
investimento, tendo este aspeto ficado acordado numa reunião com as referidas
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associações. Explicou ainda quer o objetivo da taxa elevada no cemitério de Alcanede
para a aquisição de sepultura, é justificado para desincentivar a aquisição das mesmas
visto que o espaço do cemitério também é reduzido. Informou ainda todos os membros
que esta autarquia tem ainda como objetivo começar pela parte antiga com o
levantamento das ossadas ou a venda de sepulturas--------------------------------------------- A Sr. Presidente da Assembleia (em substituição), submeteu a presente proposta a
votação, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------- Ponto Quatro: Apreciação e votação do orçamento e do plano plurianual de
investimentos e mapa de pessoal para 2013; ----------------------------------------------------- Sobre este assunto da Ordem de trabalhos usou da palavra o Sr. Vítor Teixeira,
referiu que no documento onde refere a composição do órgão deliberativo, que o
mesmo não é do partido PS, mas é sim independente. O mesmo foi esclarecido pelo
presidente do executivo, que apesar de se considerar como independente, faz parte
desta assembleia como elemento do partido socialista. ----------------------------------------- A Sra. presidente (em substituição), referiu ainda a necessidade de se proceder a
algumas correções relativamente aos nomes da Sra. Carmen Antunes e da Sra. Susana
Bento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------- Ponto Cinco: Retificação do mapa de fluxos de caixa da conta de gerência do ano
de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Manuel Joaquim Vieira, presidente do executivo, prestando
os esclarecimentos relativamente a este ponto e referiu que foi um erro informático de
uma data mal assimilada pelo programa sendo ela "20-12-2006" em vez de "28-122011". ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Vítor Teixeira, questionou sobre a numeração dos documentos anexados, se
não haveria uma referência incorreta e repetida do documento número quatro. O
mesmo foi esclarecido pela Sra. Cristina Neves, que os documentos são iguais mas
com datas diferentes de modo a entender-se a alteração. Alteração essa, referida pelo
presidente do executivo no início do ponto cinco. ---------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, informou todos os presentes que esta retificação
irá ser enviada ao Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------ A Sra. Presidente da Assembleia (em substituição), submeteu a presente proposta
a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- Ponto Seis: Assuntos de interesse para a Freguesia. --------------------------------------
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--- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pela Sra. Presidente da
Assembleia (em substituição), foi concedido o uso da palavra aos membros da
Assembleia. Não havendo qualquer referência ou solicitação e não havendo
intervenção do público por não haver qualquer elemento presente, a Sra. presidente da
assembleia desejou a todos um feliz natal. Os mesmos votos foram extensíveis a todos
os presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------- 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 quarenta e cinco 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________

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

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