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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E CATORZE. ------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e nove dias do mês de abril, do ano de dois mil e catorze, 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 Relatório e Conta de Gerência do Ano de dois
mil e treze e execução do PPI de dois mil e treze; ----------------------------------------------Ponto Três: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil a
catorze; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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, Elvira Catarino Batista, Marco Paulo
Pinheiro de Jesus Inácio, Nuno Quitério Braz Lopes, Gilberto Manuel Augusto
Leandro e Rui Manuel Carreira dos Reis. --------------------------------------------------------Ausências: António Manuel da Piedade Batista que até ao momento do início da
sessão não entregou informação ou justificação da sua ausência------------------------------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 uma proposta do
Executivo da Junta de Freguesia, a solicitar que a mesma passe a fazer parte da Ordem
de Trabalhos desta Sessão Ordinária da Assembleia. ------------------------------------------- Sendo a proposta: --------------------------------------------------------------------------------Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências e do Acordo de
Execução Administrativa com o Município de Santarém: -------------------------------------A referida proposta foi aceite por todos os membros. ------------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

232

MANDATO 2013/2017
ATA N.º 01/2014
Sessão Ordinária de 29 de abril de 2014

---A partir deste momento, a Ordem de Trabalhos passou a ser constituída por cinco
pontos. -------------------------------------------------------------------------------------------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, tendo usado da palavra: -----------O Sr. Gilberto Leandro, referiu o facto da ponte dos Casais da Charneca ainda não
ter sido arranjada desde dezembro passado. A Presidente do Executivo, Cristina
Neves, referiu que a CMS deslocou-se ao lugar e verificou que é necessário proceder
ao enrocamento da mesma. O Sr, Gilberto Leandro, referiu ainda o facto do poste da
EDP na Rua Cidade de Santarém em Casais da Charneca, que se encontra mal
posicionado. A situação já foi comunicada mas ainda não foi solucionada. -----------------A Sra. Elvira Batista, questionou se o executivo tem alguma informação acerca da
estrada nacional 361 que liga Alcanede a Rio Maior. A Sr.ª Presidente, referiu que o
executivo não tem qualquer informação, mas já comunicou às Águas de Santarém e às
Estradas de Portugal. Referiu ainda que os habitantes de Vale do Carro têm
apresentado queixas frequentemente visto que os responsáveis não procedem à rega da
estrada o que tem criado uma nuvem de pó. -----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, questionou o executivo qual o
poder desta autarquia para intervir sobre estas reparações nas estradas e qual a
fiscalização que pode ser feita. A Presidente do Executivo, Cristina Neves, informou
que as responsabilidades são remetidas para a entidade reguladora e fiscalizadora que é
as Estradas de Portugal. A Presidente do Executivo, referiu que já fez várias
diligências no sentido de saber de quem é a competência, nomeadamente da estrada
362 que liga Alcanede a Santarém e a mesma aguarda integração na tutela das Estradas
de Portugal. ------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, referiu que numa das ruas da localidade de Alqueidão do
Mato, junto à casa do morador senhor Ricardo Domingos, a estrada abateu e necessita
de ser reparada. ---------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Rui Reis, agradeceu a participação da Junta de Freguesia de Alcanede bem
como de todas as entidades que participaram no evento "Mochila às Costas", projeto
de solidariedade que visa a recolha de bens alimentares e outros para as instituições de
solidariedade social da freguesia. O mesmo referiu que este projeto é pioneiro a nível
europeu nestes moldes. ------------------------------------------------------------------------------ A Sr.ª Carmen Santos, enalteceu a iniciativa da Junta de Freguesia, na homenagem
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aos ex-combatentes da guerra colonial, no passado dia vinte e sete de abril na igreja
matriz de Alcanede. --------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, deu os parabéns à Presidente do Executivo, Cristina
Neves, pela sua eleição como representante da ANAFRE, visto que tal facto acontece
pela primeira vez para esta Freguesia. Agradeceu ainda ao executivo pela participação
nas festas anuais da localidade de Aldeia da Ribeira, bem como a colocação de bancos
de jardim o que muito agradou à população. ----------------------------------------------------- A Sr.ª. Presidente, Cristina Neves, informou que a sua participação na ANAFRE
foi um convite do Partido Social Democrático. Este órgão é importante pois tem como
filosofia trabalhar em conjunto com os vários representantes dos quadrantes políticos.
--- O Sr. Nuno Lopes, solicitou a recolocação da placa dos Mosteiros, visto que se
encontra no chão devido a um acidente de viação, bem como a colocação de alguns
sinais de trânsito. A Presidente do Executivo, Cristina Neves, informou que a
sinalética não é da competência da autarquia e já deu a informação aos responsáveis
pela estrada 362. ------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente do Executivo, referiu que sempre que possível, os membros
participam em todas as atividades promovidas pelas localidades da Freguesia. ------------ Em relação à família carenciada de Valverde referenciada na última reunião, A
Presidente do Executivo, Cristina Neves informou que no dia seis de maio deslocarse-á à sua habitação a Dra. Verónica Jacinto e Dra. Aida Batista da Câmara Municipal
de Santarém, para proceder à verificação desta situação. Mais informou que as águas
de Santarém fizeram uma fiscalização visto que o contador não estava legalizado. No
entanto, a presidente informou a Câmara Municipal de Santarém desta situação para
que aquela família não fique sem água, bem como a Santa Casa da Misericórdia de
Alcanede e o Centro Social da Serra do Alecrim foram informados. Salientou ainda a
importância do Conselho Local de Ação Social que tem competências futuramente
nesta área, mas que ainda não está constituído. -------------------------------------------------- A Sr.ª Elvira Batista, partilhou a sua opinião acerca da entrada na cidade de
Santarém, pelo lado do hotel cuja placa identificativa está preta e tal aspeto deveria ser
comunicado ao presidente da CMS. --------------------------------------------------------------- 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 Contrato de Delegação de Competências e
do Acordo de Execução Administrativa com o Município de Santarém; -------------
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---O Sr. Gilberto Leandro, questionou se antes de celebrar o protocolo, o anterior foi
pago ou não, pela entidade competente. Cristina Neves, Presidente do Executivo,
respondeu que o montante é transferido por duodécimos de forma regular, estando a
situação resolvida. ----------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, Presidente da Assembleia, questionou em relação à
emissão de licenças de ruído pelas Juntas de Freguesia. A Presidente do Executivo,
informou que a Junta só pode passar licenças até às vinte e duas horas, para além desse
horário é com a Câmara. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, questionou se a questão "mobiliário urbano" já fazia parte
do anterior protocolo, pois por exemplo as paragens da rodoviária nesta Junta são
inúmeras. A Presidente, Cristina Neves, referiu que sim e procedeu à leitura da
referida lei e da transferência de competências, nomeadamente "a manutenção dos
espaços verdes públicos das escolas".------------------------------------------------------------- A Sr.ª Alda Costa, questionou em relação à manutenção de equipamentos e o que
pressupõe. --------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Carmen Santos, questionou em relação à contratação de pessoal auxiliar
para as escolas, visto o número ser manifestamente insuficiente. ----------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, referiu que a questão da distribuição de verbas não é
equitativa para todas as juntas de freguesia. ----------------------------------------------------- A presente proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------Ponto Dois: 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 da Assembleia, Jorge Rodrigues, que procedeu
à leitura do documento enviado a todos os membros e posteriormente questionou em
que ponto está a candidatura da linha de água. A Sr.ª Presidente, Cristina Neves,
referiu que as linhas de água dentro da zona do Parque Natural da Serra d`Aire e
Candeeiros não podem ser intervencionadas. Destacou ainda que a linha do Caldeirão
entre Xartinho e Mata do Rei é a única que se encontra na área de influência do
PNSAC. A total das três candidaturas é de 175.000€.------------------------------------------- A Sr.ª Carmen Santos, alertou que a estação dos CTT de Alcanede não vai fechar
apesar dos rumores em contrário e o mesmo foi confirmado pela Presidente do
Executivo, que recebeu a visita do chefe da estação e confirmou isso mesmo. Apenas
a distribuição foi deslocada para a estação de Rio Maior. ------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, questionou em que ponto se
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encontra a situação do Plano Diretor Municipal. Ao que a Presidente do executivo,
respondeu que se encontra na mesma, estando a ser reavaliado. ------------------------------ Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. -----------------Ponto Três: Apreciação e Votação do Relatório e Conta de Gerência do Ano de
dois mil e treze e execução do PPI de dois mil e treze; --------------------------------------Usou da palavra A Sr.ª Presidente do executivo, Cristina Neves, que retorquiu que
o preâmbulo do documento é esclarecedor, encontrando-se disponível para qualquer
esclarecimento. ------------------------------------------------------------------------------------ Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este assunto e não haver
mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a votação, o Relatório e
Conta de Gerência da Junta de Freguesia de Alcanede, e execução do PPI de dois mil e
treze, tendo o mesmo sido aprovado com sete votos a favor e uma abstenção do Sr.
Nuno Lopes, que apresentou uma declaração de voto referindo e passo a citar "uma vez
que não fazia parte da Assembleia de Freguesia no exercício do ano de 2013, não me
parece coerente exercer o meu voto no sentido de contra ou favor na votação dos
resultados do ano de 2013. Por essa razão o meu voto foi no sentido da abstenção". ----Ponto Quatro: 1.ª Alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
catorze; -----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------Ponto Cinco: Assuntos de interesse para a Freguesia. ----------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, referiu a questão do passeio até ao Centro de Saúde e em
que estado se encontra ao nível da intervenção. A Sr.ª Presidente, Cristina Neves,
informou que a pedra já foi oferecida pelo Grupo Frazão mas aguardamos indicações
das Estradas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, questionou em relação à estrada que vai de Vale Prado
nos Casais da Charneca. A Presidente do executivo, referiu que essa estrada vai ser
intervencionada. -------------------------------------------------------------------------------------- Questionou ainda em relação a uma eventual possibilidade de colocação de
saneamento básico para a população de Casais da Charneca. A Sr.ª Cristina Neves,
Presidente do executivo, afirmou que será feito uma exposição à entidade
responsável, Câmara Municipal de Santarém, para que esta localidade possa também
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ser contemplada, exposição essa feita pela Mesa da Assembleia que deverá também
contemplar outras localidades da freguesia que não tenham ainda saneamento. ------------ Deu ainda um voto de louvor ao executivo e ao seu trabalho ao longo deste período.
--- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr.ª Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Manuel Joaquim Vieira, de Alcanede referiu a sua posição em relação às
paragens dos autocarros que deve ser uma responsabilidade da CMS. ----------------------- Destacou ainda o passeio pedonal e a necessidade de colocar uma camada de base
em pó de pedra branco pois assim as pessoas já o poderão usar até ser colocada a pedra
definitivamente. -------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. José Manuel Pereira, Secretário da Junta, referiu a realização da festa de
Vale da Trave no próximo fim de semana e lançou um convite a todos os membros. ----- 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 três 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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
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-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

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

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