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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA CINCO DE JULHO DO ANO DE DOIS
MIL E TREZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos cinco dias do mês de julho, do ano de dois mil e treze, 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 de Alcanede, acerca
da atividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------------------- Ponto Dois: – Apreciação e votação da proposta de classificação da Rua Nova –
Casais da Charneca como caminho público. ----------------------------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e votação da minuta do protocolo de cedência de
instalações a celebrar com o Agrupamento de Escolas Dom Afonso Henriques. ----------- 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, Carmen Teresa Aires
Antunes Santos, Victor Manuel Teixeira e Emílio Duarte Neves Vieira. -------------------- Ausências: Jorge Manuel dos Reis Catarino e Susana Margarida Neves Bento. ------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da convocatória para a presente sessão, assim
como à leitura da correspondência existente nomeadamente de duas propostas do Sr.
Presidente da Junta de Freguesia, a solicitar que as mesmas passem a fazer parte da
Ordem de Trabalhos desta Sessão Ordinária da Assembleia. ---------------------------------- As propostas são: --------------------------------------------------------------------------------- Proposta Um: Sinalização de trânsito em Vale de Carro. ---------------------------------- Proposta Dois: Regulamento dos Cemitérios da Freguesia. -------------------------------- As referentes propostas foram aceites por todos os membros. ----------------------------- A partir deste momento, a Ordem de Trabalhos passou a ser constituída por mais
dois pontos: ------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Sinalização de Trânsito – Rua da Piedade – Vale do Carro; ----------
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--- Ponto Cinco: Regulamento dos Cemitérios da Freguesia; --------------------------------- O Ponto quatro passou a ser o Ponto Seis: – Assuntos de interesse para a Freguesia.
--- 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
Vítor Teixeira, solicitando ao executivo para que este diligencie os procedimentos
necessários para que se faça um novo ofício para o melhoramento da estrada de
Mosteiros – Alcanede – Viegas. ------------------------------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, presidente do executivo, referiu que até ao final
do mês de julho serão feitos os alcatroamentos em falta pelas entidades responsáveis.
Mais informou que a inauguração da ETAR de Alcanede será no próximo dia treze
pelas dez horas e trinta minutos no referido local. Alertou ainda para a possibilidade da
localidade de Viegas ficar sem abastecimento da rede pública de água, durante algum
tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 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, tendo
informado que está a diligenciar todos os esforços para que o parque de jogos fique
pronto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da Ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------------- Ponto Dois: – Apreciação e votação da proposta de classificação da Rua Nova
– Casais da Charneca como caminho público; ----------------------------------------------- Sobre este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, usou da
palavra informando que a rua em questão já tem denominação há vários anos e
questionou o porquê desta situação estar agora a ser levantada. ------------------------------ O Sr. presidente do executivo, Manuel Joaquim Vieira, respondeu que todos os
caminhos públicos têm que ser aprovados em reunião de Assembleia. ---------------------- O Sr. presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, submeteu a presente
proposta a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------- Ponto Três: – Apreciação e votação da minuta do protocolo de cedência de
instalações a celebrar com o Agrupamento de Escolas Dom Afonso Henriques; -
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--- O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra aos membros da Assembleia. -------- Usou da palavra o Sr. presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, referindo
que ao abrigo do protocolo faz todo o sentido a cedência do espaço ao Agrupamento
durante quatro anos e como o protocolo com a Câmara é de dez anos, está dentro dos
prazos legais. Referiu ainda que neste momento aquele espaço não faz falta à Junta e
que é uma mais valia para o Agrupamento. ------------------------------------------------------ O Sr. César Martins, questionou se a Santa Casa da Misericórdia, não tinha
solicitado o espaço em causa. ---------------------------------------------------------------------- O Sr. presidente Manuel Joaquim Vieira, esclareceu que a autarquia cedeu o
espaço à escola porque é uma instituição pública e a Santa Casa é uma instituição
privada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada com seis votos a favor e uma abstenção do Sr. Vítor Teixeira. --------- Ponto Quatro: Sinalização de Trânsito – Rua da Piedade – Vale do Carro; ------- Sr Presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, informou que o Município de
Santarém – Câmara Municipal, Departamento Técnico e Gestão Territorial Divisão de
Obras e Projetos, enviou um ofício respeitante à sinalização de trânsito, na Rua da
Piedade do Lugar de Vale do Carro. -------------------------------------------------------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------ Ponto Cinco: Regulamento dos cemitérios da Freguesia-------------------------------- O Sr. presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, após lhe ter sido dada a
palavra, procedeu à leitura da proposta visto que a mesma apenas tinha sido integrada
na ordem de trabalhos durante a reunião e os membros não tiveram oportunidade de ler
os referidos documentos. Alertou ainda que esta medida visa o desincentivo da
aquisição das sepulturas perpétuas, ainda que ninguém compre a sepultura, compra
sim o uso e a concessão. Esta medida visa solucionar a sobrelotação dos cemitérios da
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------ Ponto Seis: Assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------------- Usou da palavra o presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, questionou o
executivo sobre o manifesto de há quatro anos relativamente à construção de umas
piscinas em Alcanede. Ao que o presidente do executivo, referiu que dada a conjetura
não foi possível viabilizar este item. -------------------------------------------------------------- O Sr. presidente da Assembleia, Gilberto Leandro, referiu a título de exemplo o
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concelho do Sardoal que presta um serviço exemplar ao nível dos equipamentos ao
serviço da comunidade. Questionou ainda porque é que a maior freguesia do concelho
não tem qualquer infraestrutura aquática e questionou ainda qual o número de alunos
que frequentam as escolas da freguesia e se esse número não justificaria essas
infraestruturas. Mostrou ainda a sua indignação face à constituição da empresa
municipal "Viver Santarém" e da má gestão feita pelo seu presidente executivo
professor Luís Arraias. ------------------------------------------------------------------------------ Perante isto, o Sr. presidente da Junta, Manuel Joaquim Vieira, alertou que um
complexo aquático requer muitos custos e que os mesmos têm que ser suportados por
alguém. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. presidente da Assembleia, continuou lendo algumas das propostas que
integraram o manifesto eleitoral de há quatro anos atrás e que os mesmos foram
conseguidos, nomeadamente a existência do quartel de bombeiros; o Centro de Saúde;
o parque de jogos de Alcanede, dos Bacelos e de Aldeia da Ribeira; os melhoramentos
das estradas; o Centro Escolar. Concluiu ainda dando os parabéns ao executivo pelo
trabalho feito durante o seu mandato. -------------------------------------------------------------- O Sr. César Martins, usou da palavra e alertou para as promessas eleitorais que
não são exequíveis e que há que ter cuidado no estabelecimento dessas promessas.
--- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, alertou que não são promessas feitas, são sim
exemplos de intenções integrantes num manifesto. --------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, entregou um esclarecimento escrito sobre algumas
questões que quis responder relativamente às taxas do regulamento dos cemitérios da
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Estes esclarecimentos foram enviados ao Portal de Alcanede para que sejam do
conhecimento público, visto que foi esta instituição que o contatou no sentido de
esclarecer algumas questões sobre o regulamento dos cemitérios. O presidente do
executivo, solicitou que este esclarecimento seja anexado à ata da presente sessão. ------ Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou aberto
o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da palavra: ----------- O Sr. Henrique Cordeiro, morador em Vale da Trave congratulou o presidente
Gilberto Leandro pelas palavras de elogio ao executivo e lamentou que numa sessão
pública não estejam presentes mais pessoas da freguesia que deveriam estar aqui para
ouvir os esclarecimentos prestados pelo presidente, Manuel Joaquim Vieira. Alertou
ainda para a questão que já havia sido apresentada numa sessão relativamente ao retiro
de um poste de eletricidade. ----------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, respondeu que foi mandado logo o ofício assim
que o Sr. Henrique referiu a situação na sessão de Assembleia. ------------------------------ Questionou também se não se poderia dar uma pintura ao muro do cemitério de
Vale da Trave. ---------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. presidente, respondeu que irão ser caiados todos os cemitérios. ----------------- Falou ainda da estrada do Vale da Trave/Barreirinhas e da sinalização do Vale do
Carro. Em relação ao Centro de Saúde e aos passeios até àquela instituição que ainda
não estão feitos. -------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, informou que será ainda no mês de julho o início
da construção do passeio até ao Centro de Saúde. ---------------------------------------------- Questionou em relação aos Bombeiros e se a construção desta instituição é
autossustentável visto que não têm dinheiro para o funcionamento e para o
combustível. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Manuel Joaquim Vieira, informou que nunca foi contatado pela direção dos
Bombeiros. Referiu ainda a sua tristeza ao ter conhecimento pelos meios de
comunicação social sobre a falta de verbas daquela instituição, dando imediatamente
ordem à Junta para que procedesse à transferência do restante do subsídio anual. --------- Questionou ainda o Sr. presidente da Assembleia Gilberto Leandro, quem é o
presidente do "Fazer Santarém" que atrás tinha referido? Foi respondido que é o Sr.
Luís Arrais. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, deu os parabéns ao Sr. Henrique Cordeiro, pela sua
participação cívica durante este mandato e pelas suas intervenções em prol da
freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Cristina Neves, pediu que qualquer membro da assembleia que seja
questionado relativamente à questão dos cemitérios e do seu regulamento não deixe
"cair" a culpa sobre o presidente do executivo Manuel Joaquim Vieira, visto que todo
o processo foi transparente e discutido e aprovado em reunião de assembleia e ainda
esteve proposto para consulta pública. ------------------------------------------------------------ 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. ----------------------------------------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

214

MANDATO 2009/2013
ATA N.º 04/2013
Sessão Ordinária de 05 de julho de 2013

-------------------------------------------- ENCERRAMENTO ----------------------------------- Eram vinte e três horas e trinta e cinco minutos, quando o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata, redigida
pelos secretários da Assembleia os quais conjuntamente a subscrevem e assinam com a
Sr. Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE, --------------------------------------------_________________________________________

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

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

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

