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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DO ANO DE DOIS
MIL E TREZE. ------------------------------------------------------------------------------------- Aos onze dias do mês de abril, do ano de dois mil e treze, 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 do regulamento dos cemitérios da Freguesia de
Alcanede; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e votação da proposta de alteração ao regulamento geral e
tabela de taxas e licenças da Freguesia de Alcanede; ------------------------------------------- Ponto Quatro: Apreciação e votação do relatório e conta de gerência do ano de
2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: Apreciação e votação de propostas de atribuição toponímica; ----------- Ponto Seis: 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, Carmen Teresa Aires
Antunes Santos, Victor Manuel Teixeira e Susana Margarida Neves Bento. --------------- Ausências: Emílio Duarte Neves Vieira e Jorge Manuel dos Reis Catarino ------------ 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 do requerimento da Sr.ª Susana Margarida Neves
Bento, solicitando a justificação da sua ausência à sessão do dia vinte e um de
dezembro de dois mil e doze, que por motivos pessoais, não lhe foi possível estar
presente, assim como o requerimento do Sr. Victor Manuel Teixeira, solicitando a
justificação da sua ausência à sessão que deveria ter ocorrido no dia dois de Abril de
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dois mil e treze, que por motivos de saúde, não lhe foi possível estar presente, 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. ----------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr. Presidente da
Assembleia foi concedida a intervenção dos membros, não tendo nenhum destes
solicitado a mesma. ---------------------------------------------------------------------------------- Ponto Um: Informação do Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente do Executivo, Manuel Joaquim Vieira,
informando que teve uma reunião na Câmara Municipal de Santarém, sobre a revisão
do PDM na tentativa de se proceder a algumas alterações relativamente à zona norte da
freguesia (zona industrial) entre a Lusical e a Murteira e ainda na zona da Fravizel.
Referiu ainda a zona dos Bombeiros e cerâmica das Maias e ainda a zona dos
Valinhos. Foi ainda referida a zona que vai da EB 2,3 de Alcanede aos Colos e o Vale
de Carro e a continuação da estrada nacional nº361. Todos os pedidos feitos por
particulares foram analisados e ainda carecem de aprovação. --------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- Ponto Dois: Apreciação e votação do regulamento dos cemitérios da Freguesia de
Alcanede; --------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Vítor Teixeira, referindo que na proposta n.º 1/2013, o
artigo 34º parece referir-se ao ponto três do artigo 33º. O Executivo confirmou e
proceder-se-á à retificação. ------------------------------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e votação da proposta de alteração ao regulamento geral e
tabela de taxas e licenças da Freguesia de Alcanede; ------------------------------------------- Usou da palavra o Presidente do Executivo, Sr. Manuel Joaquim Vieira,
referindo que estes itens não existiam anteriormente e que agora terão de estar
contemplados no regulamento geral e porque esta alteração se justifica devido aos
custos de transferência de titularidade. ----------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------
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--- Ponto Quatro: Apreciação e votação do relatório e conta de gerência do ano de
2012; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre este assunto da Ordem de trabalhos usou da palavra o Presidente do
Executivo, Sr. Manuel Joaquim Vieira, referindo que se tem cortado nas despesas
correntes e não será fácil cortar muito mais. ----------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------- Ponto Cinco: Apreciação e votação de propostas de atribuição Toponímica; ---------- Usou da palavra o Sr. Vítor Teixeira, referindo que a atribuição do nome do Sr.
Francisco do Rosário Frazão, à rua poderia ter sido numa zona mais nobre da Vila. ------ O Sr. Presidente, Manuel Joaquim Vieira, referiu que não poderia ser mais nobre
a escolha, do que aquela que foi atribuída, visto ser na rua que passa em frente às
instalações fabris, sito na zona industrial. Referiu o seu enorme esforço no
desenvolvimento da atividade da extração de pedras, tendo engrandecido o nome da
Vila de Alcanede aquém e até mesmo, além fronteiras. Referiu ainda a atribuição de
topónimo à rua dos Canteiros em homenagem a todos quantos trabalham a pedra. -------- Usou da palavra a Sra. Susana Bento, referindo que a escolha foi muito feliz
relativamente à atribuição do nome da rua na zona em frente à fábrica do falecido. ------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Seis: Assuntos de interesse para a Freguesia. ---------------------------------------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pelo Sr. Presidente da
Assembleia, foi concedido o uso da palavra aos membros da Assembleia, tendo usado
da mesma, o Sr. Presidente do Executivo, referindo um voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Joaquim Bento e pediu um minuto de silêncio em homenagem ao
falecido, visto que o mesmo já fez parte desta Assembleia na década de oitenta. ---------- O Presidente da Assembleia Gilberto Leandro, solicitou a todos os membros o
cumprimento deste minuto de silêncio, o qual foi acatado por todos os presentes. --------- O Presidente do Executivo, Manuel Joaquim Vieira, salientou ainda que este
ano se comemora os 850 anos da elevação de Alcanede a vila e o Executivo irá juntar
as comemorações aliadas à realização da Feira Medieval do Agrupamento de Escolas
de Alcanede no dia trinta e um de maio de dois mil e treze. Mais informou os membros
de que está a projetar uma outra atividade no terceiro fim de semana de julho em que
nenhuma festa da freguesia está agendada, pondo em prática um torneio de futebol no
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parque de jogos da freguesia. Para além disso, o Executivo pensou também fazer o
encerramento das comemorações durante a Expo Alcanede. ---------------------------------- A Sra. Carmen Antunes, referiu também que se poderia efetuar uma feira de
trocas de produtos (roupas, livros, ...) aproveitando o mesmo fim de semana de julho.---- O Sr. Presidente, da Assembleia Gilberto Leandro, referiu que o Executivo
deveria projetar uma atividade que pudesse fazer a diferença e dar maior ênfase à Expo
Alcanede, visto que foi o seu fundador e impulsionador. -------------------------------------- O Sr. Presidente, Manuel Joaquim Vieira, referiu que dada a contenção de
despesas não se poderá "engrandecer" muito mais a atividade, mas que também
gostaria de marcar esta Expo de forma diferente. De seguida, lamentou o facto de este
ano não haver torneio de futebol da freguesia, visto que as associações não se
mostraram disponíveis para a sua realização. Mais destacou que as últimas duas
associações desportivas que organizaram o evento, não apresentaram os relatórios de
contas. Além disso lamentou o facto do espaço desportivo dos Bacelos - Mosteiros ter
sido vandalizado. Informou ainda de que a verba atribuída pela Junta de Freguesia para
a realização do torneio será investida na construção dos balneários no Campo de Jogos
de Alcanede. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. José Manuel Pereira, retificou as informações do Sr Presidente Manuel
Joaquim Vieira, visto que o Grupo de Danças de Salão de Aldeia da Ribeira se
prontificou a organizar o torneio, mas o problema é que não se conseguiam equipas
suficientes para participarem. Todas as associações referiram que talvez fosse melhor
alterar as equipas para sete elementos e não onze como nas sessões anteriores, pois
referiram a dificuldade em arranjar elementos suficientes. ------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, referiu que é de lamentar o
estado do campo dos Mosteiros e que será necessário dar uma alteração de fundo na
parte desportiva. Sugeriu a constituição de uma Escolinha de Futebol para a freguesia
e que é de lamentar que o número de crianças que frequentam Escolinhas em Rio
Maior, Amiais de Baixo, Mendiga, não possam ser canalizadas, para a nossa freguesia.
--- Usou da palavra a Sra. Cristina Neves, do Executivo referindo a realização de
uma reunião no dia dois de fevereiro, com as associações locais, pelo menos com
aquelas que costumam estar presentes. Alertou as mesmas para a nova exigência
relativamente às faturas eletrónicas. A Junta de Freguesia de Alcanede irá proceder a
uma sessão de esclarecimento às associações com um técnico de contas da Autoridade
Tributária e Aduaneira, no próximo dia dezanove de abril. ----------------------------------
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--- Esgotada a Ordem de Trabalhos e nos termos da Lei e do Regimento, o Sr.
Presidente da Assembleia, declarou aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO
PÚBLICO, tendo usado da palavra: -------------------------------------------------------------- O Sr. Henrique Cordeiro, de Vale da Trave, referiu a existência de um poste de
eletricidade numa zona perigosa junto à estrada. Solicitou que o Executivo fizesse
pressão junto da EDP para que o mesmo seja retirado. Mais referiu a estrada que vai
desde as Barreirinhas ao Cortiçal, visto que a mesma está a estragar-se toda, uma vez
que as bermas têm de ser arranjadas e não o são. Destacou ainda a cura feita nas
bermas que deveria ter chegado ao Casal d`Além. Enalteceu a atribuição do nome da
rua do Sr. Francisco do Rosário Frazão naquela zona porque na sua opinião, não há
sítio mais nobre do que o local de trabalho. ------------------------------------------------------ O Sr. Presidente, Manuel Joaquim Vieira, referiu que irá novamente interceder
para que o poste de eletricidade seja retirado o mais brevemente possível. Quanto à
cura referiu que quase toda a freguesia já foi curada, mas as condições climatéricas
ainda não permitiram a sua conclusão. ----------------------------------------------------------- O Sr. António Alberto Frazão, filho do falecido Francisco do Rosário Frazão,
agradeceu em seu nome e de toda a sua família, a atribuição do nome do seu pai à rua.
--- O Sr. Gilberto Leandro, referiu que terá de ser a assembleia a agradecer por tudo
aquilo que o Sr. Frazão fez a esta freguesia. ----------------------------------------------------- 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 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

204

MANDATO 2009/2013
ATA N.º 02/2013
Sessão Ordinária de 11 de abril de 2013

---------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________

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

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

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

