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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 TREZE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e sete dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e treze, pelas vinte e
uma horas e trinta 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: Apreciação e votação do regimento da Assembleia de Freguesia; --------- Ponto Dois: Informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e votação do orçamento e plano plurianual de
investimentos para o ano económico de 2014; -------------------------------------------------- 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: Jorge Manuel Fernandes Rodrigues, Alda Manuela de Jesus Inácio
Costa, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, António Manuel da Piedade Batista,
Elvira Catarino Batista, Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio, Nuno Quitério Braz
Lopes, Gilberto Manuel Augusto Leandro e Rui Manuel Carreira dos Reis. ---------------- Ausências: não houve ---------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------------------------- Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr. Presidente da
Assembleia, foi concedida a intervenção dos membros tendo usado da palavra o Sr.
Gilberto Leandro que alertou para uma situação de uma família composta por Silvino
Duarte e Florindo Duarte, de Valverde que estão a viver em situação deplorável,
referindo situações precárias de vida. ------------------------------------------------------------- A Sra Presidente do Executivo, Cristina Neves, referiu que a autarquia tem
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conhecimento e que a situação está referenciada. Mais informou que o Lar Serra do
Alecrim faz apoio domiciliário essencialmente na área do fornecimento de refeições
diariamente, assim como a situação também já é do conhecimento dos bombeiros.
Mais referiu que esta situação é do conhecimento da Segurança Social, visto já ter sido
denunciada. Prontificou-se para redigir um ofício reforçando e alertando as instituições
competentes para esta situação. A presidente já solicitou à senhora Aida Batista,
assistente social da Divisão da Ação Social da Câmara e responsável pela área
habitacional, uma visita domiciliária para se intervir. ------------------------------------------ O Sr. Gilberto Leandro, referiu ainda que no dia um de dezembro a localidade de
Casais da Charneca recebeu a visita do senhor presidente da Câmara e que o mesmo
verificou o estado da estrada camarária que liga Casais da Charneca a Tremês e que se
encontra num perigo eminente visto que abateu com as chuvadas iniciadas em
dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Filipe Vitorino, informou que o presidente da Câmara Municipal de
Santarém já tem conhecimento desta situação, pois já ali se deslocaram alguns
elementos do executivo. Mais referiu a importância da sinalização alertando para
aquela situação. -------------------------------------------------------------------------------------- A presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, informou que irá de imediato
contatar os serviços da proteção civil de Santarém para que estes intervenham. ----------- Após a intervenção do período antes da ordem do dia o Sr. Presidente da
Assembleia, deu início à ordem de trabalhos: --------------------------------------------------- Ponto Um: Apreciação e votação do regimento da Assembleia de Freguesia; ---- Após análise sobre este ponto, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a
votação o presente regimento, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. -------- Ponto dois: Informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede
acerca da atividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra aos membros da Assembleia tendo
intervindo, Gilberto Leandro, que questionou se o corta balsas já voltou à freguesia.
Ao que a senhora presidente respondeu que sim, mas que tem intenção que o mesmo
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volte à freguesia para concluir outras intervenções, nomeadamente na estrada nacional
número 362 entre outras situações.---------------------------------------------------------------- O senhor presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, questionou o executivo se
este continua a proceder à limpeza das ruas nos locais sempre que existam as festas
anuais, ao que o executivo confirmou. ------------------------------------------------------------ Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------------- Ponto Três: Apreciação e votação do orçamento e plano plurianual de
investimentos para o ano económico de 2014; ------------------------------------------------ Sobre este assunto da ordem de trabalhos usou da palavra o Sr. Gilberto Leandro,
questionando se existe alguma verba destinada ao Campo de Futebol dos Bacelos. ------- A presidente do Executivo, respondeu que infelizmente este campo é vandalizado
sistematicamente e apesar de estar projetada a verba, não há intervenções específicas
previstas para aquele espaço, mas que este executivo está aberto a sugestões. ------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou se a verba que está prevista é para a iluminação do
campo desportivo dos Bacelos. -------------------------------------------------------------------- A Sra presidente, Cristina Neves, referiu que essa verba não é apenas para os
Bacelos mas também para o campo de jogos de Aldeia da Ribeira. Questionou ainda
relativamente ao documento, do lado da despesa, quando se refere "outros". Cristina
Neves, explicou que na contabilidade pública é a designação utilizada para eventuais
despesas que possam aparecer. -------------------------------------------------------------------- O senhor presidente Jorge Rodrigues, questionou em que ponto está a biblioteca.
--- A presidente do executivo, explicou que Luísa Cotrim já visitou o espaço, já
procedeu à elaboração de um croqui, que o técnico de informática já esteve no local e
mais informou que também é preciso um recurso humano e para o qual o executivo já
se candidatou a um programa específico de apoio ao emprego para tentarem que seja
colocada uma pessoa com formação específica e sem custos para a junta de freguesia.
A Sra. presidente, informou que prevê que a biblioteca seja inaugurada no dia oito de
fevereiro, altura em que a exposição dos 500 anos do foral estará presente nesta
autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia convidou todos os presentes a
visitarem a exposição "Recolha Bibliográfica - 500 anos do Foral de Alcanede e
Pernes" que estará patente na sala de reuniões da Junta de Freguesia de Alcanede. -----
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--- A Sra. Cristina Neves, informou que a ideia partiu desta autarquia e convidou o
Agrupamento de Escolas a visitar a exposição quando ela estiver patente.------------------ O Sr. Nuno Lopes, questionou relativamente à rúbrica onde estão valores
referentes a obras que estão feitas mas não pagas. ---------------------------------------------- A Presidente do executivo, esclareceu este ponto confirmando a observação feita.
--- O Sr. Nuno Lopes, questionou ainda relativamente aos subsídios das bandas
filarmónicas que são diferentes. A presidente do executivo explicou que essa situação
está equilibrada, é o mesmo montante, mas tem sido pago em partes diferentes e
alturas diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Gilberto Leandro, questionou a despesa prevista relativamente aos
cemitérios, referindo que é uma verba um pouco curta para as necessidades. -------------- A Sra. Elvira Batista, questionou o executivo relativamente à transferência de
titularidade nos cemitérios. O senhor presidente da Assembleia referiu que esse ponto
não estava em discussão, mas que poderá ser respondido nos outros assuntos, visto que
se estava a debater o orçamento. ------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou se o orçamento previu verbas específicas para
massas betuminosas para proceder ao reparo de estradas nomeadamente a estrada dos
Bacelos, nos Mosteiros. ----------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, deu a palavra à Sra. Presidente
do executivo que referiu a importância do preâmbulo do documento onde se destaca
que as grandes obras não são viáveis e que se propõe a fazer um trabalho sério, de uma
forma coerente e fazendo um orçamento exequível. -------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a votação o presente ponto da ordem
de trabalhos – Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o Ano Económico
de 2014, tendo sido o mesmo aprovado com seis votos a favor e três abstenções
dos senhores, Nuno Lopes, Marco Inácio e António Batista. ------------------------------ Ponto Quatro: Assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, pelo Sr. Presidente da
Assembleia, foi informado que um poste de eletricidade colocado na localidade de
Vale da Trave já foi finalmente retirado pela EDP. --------------------------------------------- O Sr. José Manuel Pereira, deu os parabéns ao membro da Assembleia Sr.
António Batista pela sua reeleição na direção dos bombeiros e os membros foram
ainda convidados para assistir à inauguração da capela do Vale da Trave no dia cinco
de janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. António Batista, agradeceu as palavras e convidou todos os membros da
assembleia e do executivo a estarem presentes na sua tomada de posse dia dois de
janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ A Sra. Cristina Neves, deu também os parabéns ao novo executivo da direção dos
bombeiros e mostrou-se disponível para qualquer trabalho conjunto. ------------------------ A Sra. Elvira Batista, recolou a sua questão relativamente à questão dos
cemitérios. -------------------------------------------------------------------------------------------- A Presidente do executivo Cristina Neves, referiu que essa situação foi aprovada
em regulamento específico numa reunião da assembleia e publicado em diário da
república. Referiu que o terreno é da junta de freguesia e as pessoas o que têm é um
título de concessão que é cedido. Quem tem sepultura perpétua tem que tratar da
transferência de titularidade. Esta titularidade pode estar em nome de cinco pessoas e
para além disso caso alguém da família não reclame a titularidade, a junta ainda deu
mais vinte anos de prazo para que possa haver reclamação. ----------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, retorquiu que esta situação que ocorreu com a Sra. Elvira
Batista pode acontecer com qualquer membro e por tal todos devem estar bem
esclarecidos, ao que a Sra. presidente do executivo Cristina Neves, respondeu que os
membros da assembleia, se abordados pelos populares, devem direcionar as pessoas
para os serviços da junta de freguesia para serem esclarecidos e que ainda não houve
ninguém que viesse à junta que não saísse esclarecido. ---------------------------------------- O Sr. António Batista, referiu que aquilo que as pessoas referem e que está em
causa é realmente o valor solicitado ser elevado segundo os interessados, mas mais
referiu que tudo tem que ser pago. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, habitante de Alcanede e ex-presidente do executivo
desta junta de freguesia solicitou a palavra desejando um bom mandato a todos os
membros, bem como um bom ano. O mesmo prestou alguns esclarecimentos
relativamente ao orçamento, nomeadamente nos pontos que dizem respeito a encargos
assumidos pelo anterior executivo. Informou que relativamente ao regulamento dos
cemitérios não houve qualquer ilegalidade, tudo foi feito dentro da legalidade e que foi
fruto de um trabalho intenso de alguns anos. Referiu ainda a importância da leitura da
lei geral que regulamenta os cemitérios. Explicou que o montante solicitado não é
elevado tendo em conta o número de anos que as famílias poderão fazer uso das
sepulturas perpétuas. -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Henrique Cordeiro, de Vale da Trave desejou umas boas festas a todos os
presentes e um bom ano. Questionou sobre a mudança de alguns candeeiros dos postes
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de eletricidade dentro da localidade de Vale da Trave e que até ao momento ainda não
foram concluídos os trabalhos. Alertou para a necessidade de ser desbravado o mato à
volta do cemitério, não só dentro mas também fora do espaço. Solicitou ainda a
mudança das paragens dos autocarros. Alertou para a necessidade de uma placa
identificativa de quem vem do lado de Vale Carvalhoso e ainda solicitou a reparação
das bermas da estrada entre Barreirinhas e Vale da Trave, visto que com as chuvas
acabam por levar o tout-venant existente. Reafirmou a situação da família de Valverde
referenciada no início desta reunião, destacando e passo a citar "não dês o peixe, mas
ensina a pescar". ------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. José Manuel Pereira, primeiro secretário do executivo explicou que a
autarquia não tem qualquer informação da EDP sobre os reparos/substituição dos
postes de iluminação e que irão emitir ofício pedindo esclarecimentos. Relativamente
às paragens dos autocarros o Sr. José Manuel informou que a paragem do Vale da
Trave irá ser retirada de onde está pois já lá não passam autocarros e irá ser mudada de
lugar. Quanto à questão do corte do mato à volta do cemitério, o Sr. José Manuel
informou que o mato existente à volta do cemitério é composto por sobreiros e que são
uma espécie protegida. Em relação às bermas da estrada entre Barreirinhas e Vale da
Trave informou que esta autarquia já comunicou ao presidente da Câmara Municipal
de Santarém da necessidade de proceder à colocação de tout-venant e que este irá ser
solicitado à empresa construtora. Quanto à placa identificativa irá ser resolvida esta
questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. César Martins, de Alcanede desejou a todos um bom ano novo e comunicou
a todos os presentes que a direção da banda foi eleita no início de dezembro e
convidou todos os membros a estarem presentes no concerto de ano novo que se irá
realizar no dia doze de janeiro na ARCA. -------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia questionou o executivo se durante a reunião
houve alguma comunicação relativamente à ponte nos Casais da Charneca, ao qual foi
respondido pelo Sr. José Manuel Pereira, que ainda não há resposta conclusiva. -------- 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 três, do Regimento, conjugado com o número três, do artigo
cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco/dois mil e treze, de doze de Setembro,
foi deliberado por unanimidade aprovar, em minuta a presente ata para que possa
produzir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------- ENCERRAMENTO ------------------------------------- Eram vinte e três horas e dezasseis 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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________

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

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

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