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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE JUNHO DO ANO DE
DOIS MIL E CATORZE. ------------------------------------------------------------------------ Aos vinte e sete dias do mês de junho, do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e
duas horas e dez 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 da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------------------------Ponto Dois: Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia acerca da
classificação de arruamentos como caminhos públicos; ----------------------------------------Ponto Três: 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, Carmen Teresa Aires Antunes
Santos, Nuno Quitério Braz Lopes, Gilberto Manuel Augusto Leandro e Rui Manuel
Carreira dos Reis. ------------------------------------------------------------------------------------Ausências: Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, António Manuel da Piedade
Batista, Elvira Catarino Batista e Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio. ------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, convidou o
Sr. Gilberto Manuel Augusto Leandro, para assumir as funções, de 2.º Secretário,
devido à, Srª Carmen Teresa Aires Antunes Santos, 2.ª Secretária estar a substituir a 1.ª
Secretária Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, que faltou à presente sessão. ---------Seguidamente, procedeu à leitura da convocatória para a presente sessão, assim
como à leitura da correspondência existente nomeadamente de dois requerimentos do
membro da Assembleia, Sr. António Manuel da Piedade Batista, solicitando a
justificação da sua ausência à sessão anterior, do dia vinte e nove de abril, que por
motivos de saúde, não lhe foi possível estar presente, assim como à presente sessão,
sendo esta falta por motivos profissionais . Deu também conhecimento da ausência da
Sr:ª Elvira Catarino Batista, membro desta Assembleia, tendo a mesma informado por
correio electrónico a impossibilidade de estar presente nesta sessão. ------------------------ Os referidos pedidos de justificação foram aceites. ---------------------------------------
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---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 Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, usou da palavra solicitando a
aprovação dos Membros da Assembleia para o envio de voto de condolências à família
do Sr. Dr. Joaquim Cândido Leite Moreira, Presidente do Conselho Diretivo da
ANAFRE e Presidente da Junta de Padronelo - Amarante. ------------------------------------ O voto de condolências foi aprovado por unanimidade e remetido via email à
Anafre bem como à Assembleia de Freguesia de Padronelo. ---------------------------------- Usou da palavra o Sr. Nuno Lopes, chamando à atenção sobre o estado em que se
encontra um sobreiro sito em Alcanede, no passeio em frente ao restaurante “O
Alcaide”, o mesmo está seco e sujeito a cair. Questionou ainda a Presidente da Junta,
sobre a sua reunião com a G.N.R., se há possibilidade da existência do Posto em
Alcanede. --------------------------------------------------------------------------------------------- Usou da Palavra a Sr.ª Presidente, Cristina Neves, informando que, relativamente
ao sobreiro irá proceder à comunicação às Estradas de Portugal. Sobre a reunião com o
Sr. Comandante da G.N.R. trouxe poucas novidades, informou que o Sr. Comandante
quis conhecer a nossa Zona, mas relativamente ao posto nada se sabe, são necessários
cerca de 18 a 20 soldados, porque cada turno precisa de 4 a 5 elementos, não havendo
disponível neste momento o contingente necessário apesar da sua publicação em
Diário da República. A Junta de Freguesia continua com as instalações disponíveis
para o efeito.---------------------------------------------------------------------------------------- Tomou novamente da palavra o Sr. Nuno Lopes, questionando sobre a situação de
um muro sito na rua Adelino António, do Lugar de Mosteiros, o qual se encontra em
risco de cair e acerca do qual o Sr., Filipe, tesoureiro da Junta de Freguesia, ficou em
falar com o dono para alertar sobre esta situação. ----------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, questionando
sobre a limpeza do Cemitério de Alcanede.------------------------------------------------------ Cristina Neves, Presidente da Junta, informou que as limpezas dos cemitérios,
começaram esta semana, houve um pouco de atraso devido à limpeza nos lugares onde
ocorreram as festas anuais recentemente e também à falta de pessoal. ----------------------- Retomou a palavra o Sr. Jorge Rodrigues, Presidente da Assembleia,
perguntando se as Águas de Santarém, garantem as reparações das estradas que foram
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danificadas pelas obras do saneamento, e que no arranjo das mesmas existem
discrepâncias entre algumas obras, em alguns sítios fica tudo bem e noutros não.
Perguntou ainda acerca do mau estado de uma rua no lugar de Alqueidão do Mato. ------ A Sr.ª Presidente da Junta, informou que o empreiteiro visitou recentemente
algumas obras ainda em garantia, e que ao exemplo de outras anomalias, o mesmo irá
reparar a rua mencionada em Alqueidão do Mato. --------------------------------------------- Relativamente às obras do saneamento, dependem das empresas que as estão a
executar e também da fiscalização que efetuam às mesmas, por exemplo a EN 362, há
já algum tempo que se encontra sem “dono” por via da contenda entre as Estrada de
Portugal e a Câmara Municipal de Santarém, e ninguém exigia nada, razão pela qual
será possível que essa pavimentação esteja inferior à efectuada na EN 361, cujo
controlo é feito de forma rigorosa pelas Estradas de Portugal que a tutelam----------------- O Sr. Presidente da Assembleia, sugeriu que a Assembleia enviasse um ofício às
Águas de Santarém solicitando informação sobre o método e diferença das reparações
dos arruamentos nesta Freguesia. ------------------------------------------------------------------ Foi aceite por unanimidade enviar um e-mail para as Águas de Santarém. -------------- O Sr. Nuno Lopes, mencionou que aquando da exposição das comemorações dos
500 anos do Foral de Alcanede e Pernes, tinha sido falado o mau estado e aspeto das
muralhas do Castelo com ervas que as danificam, alertando que a DGPC, deveria
proceder à sua limpeza. ----------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, informou que acompanhou o
Presidente da DGPC em visita ao Castelo de Alcanede, e decidiram propor uma
parceria entre a DGPC, a JFA e os Bombeiros Voluntários de Alcanede a fim de
executar intervenções diversas de corte de ramos em escalada e limpezas da área
envolvente do Castelo. --------------------------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Rui Reis, questionando sobre a sessão temática da
Assembleia Municipal, acerca dos serviços de Saúde no concelho de Santarém. ---------- A Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, informou que a sessão temática da
saúde foi convocada por motivos relacionados com incidentes ocorridos no HDS e em
parte motivados por alguma inoperância do INEM e em parte também teve a ver com a
situação do Centro de Saúde de Alcanede e a vontade expressa que existe localmente
na criação da Unidade de Saúde Familiar. ---------------------------------------------------- A Junta de Freguesia após a sua tomada de posse, reuniu com a Dr.ª Rute Lopes,
Coordenadora do Centro de Saúde de Alcanede, tendo em conta a contestação da
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população referente à falta de médicos e serviços no Centro de Saúde de Alcanede,
tendo posteriormente a Junta de Freguesia enviado um e-mail a solicitar uma reunião
com a Dr.ª Paula Rodrigues diretora da ACES lezíria – Agrupamento de Centros de
Saúde da Lezíria ao qual nunca obteve resposta, tendo feito mais tentativas
infrutíferas. Esta reunião tinha ainda como objectivo informar os principais problemas
sentidos no Centro de Saúde de Alcanede, tais como: difícil marcação de consultas,
falta de médicos e enfermeiros, limpeza no interior e exterior, entre outras situações
relacionadas com a manutenção do edifício, mas principalmente relacionadas com a
prestação de cuidados de saúde primários aos utentes da nossa freguesia. Atendendo á
indisponibilidade da Sra. Diretora que também não acedeu em reunir com a CMS,
acabou por acontecer uma reunião promovida pela JFA com as representações do
CEA, BVA, CMS, e Comissão de Utentes do CEA no sentido de se aferirem as
diversas situações. Dessa reunião saiu o entendimento para a urgente necessidade de
fazer chegar aos responsáveis pela pasta da saúde, as aspirações na constituição da
USF de forma a colmatar as anomalias locais. Comprometeu-se o então responsável
pelo pelouro da saúde, o Sr. Vereador António Melão em transmitir de forma clara e
concisa ao Senhor Secretário de Estado o resultado desta reunião. Informou ainda a
Sra. Presidente que com as condições que o edifício apresenta, seria expectável que
outras valências tais como fisioterapia, acompanhamento de classes de mobilidade,
preparação para o parto e outras terapias várias, pudessem vir a ser implementadas
naquela unidade que serve a maior freguesia a norte do concelho. A Sra. Presidente
informou que dirigiu e baseou toda a sua intervenção na Assembleia Municipal na
defesa destes pontos que julga essenciais, informando que esta luta seria um dos seus
objectivos que também poderiam passar pelo envolvimento de toda a população .--------- Usou novamente da palavra o Sr. Nuno Lopes, dizendo que teve conhecimento que
a Junta obteve alcatrão para reparação de alguns arruamentos da Freguesia e alertou
para a Junta não se esquecer da estrada do cemitério dos Bacelos. --------------------------- 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 atividade da Freguesia e da sua situação financeira; -------------------------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia, leu a Informação da Junta sobre as atividades da Freguesia,
reuniões efetuadas e sua situação financeira. --------------------------------------------------
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--- Usou da palavra o Sr. Nuno Lopes, questionando se a intervenção na estrada do
Moinho do Figo Seco tinha sido efetuada do lado da Lusical ou do lado do Xartinho;
--- A Sr.ª Presidente da Junta, respondeu que foi para o lado do Xartinho. --------------- Deu conhecimento da visita do Sr. Ministro do Ambiente à Freguesia, no dia 8 de
Julho às 18,00 h na gruta do Algar de Pena, estando prevista a presença de vários
produtores locais inseridos na área do parque.------------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, Presidente da Assembleia, questionou o executivo sobre
a abertura da Biblioteca. ---------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente, respondeu que, oficialmente a biblioteca já existe em termos de
base de dados, mas que outros aspectos estavam a ser trabalhados e inseridos para a
sua abertura ao público. Os livros estão a ser catalogados e poderão ser
posteriormente requisitados. --------------------------------------------------------------------- Possivelmente o espaço será aberto em meados de julho. -------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, disse que a Associação de Casais da Charneca, solicitou
uma sala da escola desta localidade para uma possível biblioteca, mas que na sua
opinião, a Biblioteca faria mais sentido na Sede de Freguesia, sugerindo que se
contactasse a D. Alice Inês, que talvez tivesse livros que pudesse entregar para a
Biblioteca de Alcanede. ---------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, tomou nota e disse que iria perguntar à D. Alice se
pretende ceder alguns livros. ---------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. -----------------Ponto Dois: Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia acerca da
classificação de arruamentos como caminhos públicos; ------------------------------------ Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia
solicitou à Presidente do executivo esclarecimento sobre a Localização da Rua do
Monte do Vento. ------------------------------------------------------------------------------------- A Srª. Cristina Neves, Presidente do executivo, informou que se situa no Vale do
Carro no sentido de Bairro dos Murtais. ---------------------------------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este ponto da Ordem de
Trabalho, e não haver mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a
presente proposta da Junta de Freguesia acerca da classificação de arruamentos
como caminhos públicos a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. -------------
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---Ponto Três: Assuntos de interesse para a Freguesia; ------------------------------------Neste ponto o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, convidou o Sr. Filipe
Regueira, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcanede, para falar sobre o
seu trabalho nos Bombeiros e a parceria com a Junta de Freguesia. -------------------------- O Sr. Comandante agradeceu o convite e lembrou a todos os presentes que à data
da reunião que estava a acontecer, se comemoravam cinco anos de novas instalações
do Quartel dos Bombeiros de Alcanede. Apresentou em slides o Corpo de Bombeiros
Voluntários, os seus equipamentos, os seus planos de intervenção para a
calendarização de fogos da época de incêndios de verão que se iniciava dentro de dias,
e ainda muitos outros aspectos relacionados com toda a logística que envolve uma
corporação daquela envergadura. Informou ainda que os BVA estavam a aguardar
mais um meio de incêndio que se encontra em Esmoriz a sofrer adaptações de
carroçaria. Realçou a imensa área de intervenção deste corpo de bombeiros, cerca de
11.400 h2, a falta de alguns meios em comparação com outras zonas do país. ------------- Afirma que a área total da zona florestal de Alcanede é maior que alguns concelhos
do distrito, no entanto existem concelhos com equipamentos atribuídos mais não pela
área mas por ser concelho. Deu o exemplo do Entroncamento que é mais pequeno e no
entanto tem atribuído equipamento igual ao de Alcanede, tendo por isso reclamado
mas não foi aceite a sua pretensão.
--- O Sr. Presidente da Assembleia, agradeceu a disponibilidade e esclarecimentos
prestados pelo Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcanede. ------------------ 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, residente no lugar de Vale da Trave, para informar que na estrada
das Barreirinhas ao Cortiçal, já existem bermas estragadas, o cemitério necessita de ser
pintado assim como as placas do lugar. ----------------------------------------------------------- A Presidente da Junta, respondeu que em matéria de toponímica dos arruamentos,
é da competência da Junta por delegação de competência da Câmara, tendo esta junta
mandados já fazer algumas placas, relativamente à pintura do Cemitério está previsto
começar logo que o IEFP coloque o pessoal para o efeito. ------------------------------------ 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
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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 zero horas e vinte e sete minutos, do dia seguinte, 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 --------------------------------------------_________________________________________
(Jorge Manuel Fernandes Rodrigues)

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
(Carmen Teresa Aires Antunes Santos)

--------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________
(Gilberto Manuel Augusto Leandro)

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

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