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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E CATORZE. ------------------------------------------------------------------------ Aos trinta dias do mês de setembro, do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e duas
horas e quatro 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: 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, Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio,
Nuno Quitério Braz Lopes e Rui Manuel Carreira dos Reis. ---------------------------------- Ausências: António Manuel da Piedade Batista, Elvira Catarino Batista e Gilberto
Manuel Augusto Leandro.--------------------------------------------------------------------------- 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 um requerimento da
Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, a solicitar justificação da sua ausência à
anterior sessão do dia vinte e sete de junho, que por motivos de ordem pessoal e
profissional não pode estar presente e ainda um requerimento do Sr. Gilberto Manuel
Augusto Leandro, solicitando a justificação da sua ausência à presente sessão, que por
motivos profissionais e ausência do país, não lhe foi possível estar presente. Informou
também a Sr.ª Elvira Catarino Batista, através de email que não podia estar presente
nesta sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------ Os referidos pedidos de justificação de ausência foram 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, tendo usado da palavra: ---------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

248

MANDATO 2013/2017
ATA N.º 03/2014
Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2014

--- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues referiu que recebeu por email
do Sr. Gilberto Leandro, membro desta assembleia um pedido de esclarecimento
relativamente ao facto de estarem a ser colocados postes da EDP na localidade de
Casais da Charneca, mas não estão a ser retirados os velhos. Para além disso, referiu a
questão da ponte da Charneca que ainda não foi solucionada desde o Inverno passado.
---- O Sr. Jorge Rodrigues, Presidente da Assembleia referiu que em Aldeia da
Ribeira existe um muro que caiu no Beco dos Tanchões e levou consigo a tabuleta da
referida rua, tendo solicitado a sua substituição e uma nova placa identificativa.
Alertou ainda para a necessidade de proceder à limpeza da Rua do Rio do Vale cujo
crescimento de um canavial está a impedir metade da faixa de rodagem.-------------------- A Sra. Cristina Neves, Presidente do Executivo, referiu que teve conhecimento
que a EDP noutras localidades colocou novos postes e realmente deixou os velhos
porque os moradores assim o solicitaram para reutilizarem como madeira. Comunicou
que vai enviar um mail a solicitar esclarecimentos. Em relação à ponte referiu que até
ao momento não tem indicações sobre uma possível reparação. Mais referiu que a
Junta de Freguesia de Alcanede já se disponibilizou para colocar ao dispor os seus
meios e equipamentos, bem como materiais e que a situação foi assinalada como
urgente desde Dezembro de dois mil e treze. Em relação à questão do muro e da placa,
a Senhora Presidente, informou que o executivo já teve conhecimento e já foram
diligenciadas as devidas ações para solucionar a questão.-------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, Presidente da Assembleia, questionou em relação à
estrada nacional 362 e em que ponto está a situação. ------------------------------------------- A Sra. Presidente do Executivo, Cristina Neves, referiu que esta estrada passará
para a tutela das Estradas de Portugal mas que aguarda a concretização dos aspetos
burocráticos.------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Marco Inácio, questionou em relação à questão dos eucaliptos na mesma
estrada e a Sra. Cristina Neves, respondeu que essa situação também está
denunciada.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou em relação ao corte do sobreiro já referido
anteriormente na ata da sessão anterior e a Sra. Presidente do Executivo, referiu que
a questão prende-se com o facto dos sobreiros não serem de ninguém. O Sr. Nuno
referiu que o sobreiro não está na EN 362, logo está na Rua do Comércio, pelo que
questionou se a Junta não poderia assumir a sua titularidade. A Sra. Presidente do
Executivo, referiu que o sobreiro não está cadastrado em nome da Junta logo não
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podem intervir. No entanto, já está a ser tratado o registo do cadastro em nome da
junta para poder proceder ao seu corte ou desbaste.--------------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, referiu ainda a questão do muro na localidade de Mosteiros,
que está na iminência de cair e destacou ainda um aqueduto, localizado perto da
Sifucel em Mosteiros, que está entupido e a levar as terras para a estrada. Salientou
ainda os painéis solares do Centro Escolar de Alcanede que estão no chão desde a
intempérie do inverno do ano passado e que até ao momento ainda não foram
colocados. --------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, informou que esta questão já
foi denunciada mas está na alçada do empreiteiro visto que se encontra dentro do prazo
de garantia.-------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou se há funcionários da junta com horário flexível
visto que alguns são vistos às dez horas da manhã a tomar café. A Sra Presidente do
Executivo referiu que todos os funcionários têm quinze minutos para o lanche e que os
funcionários têm autorização para o fazer. Cristina Neves referiu que em dias de
mercado quinzenal alguns funcionários têm jornada contínua entrando à tarde e
assegurando que o lixo é recolhido naquele espaço.--------------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou em relação ao Centro de Saúde visto que neste
momento não há médicos. A Sra. Cristina Neves referiu que pediu uma nova reunião
com a diretora da ACES Lezíria que referiu que não tem médicos para colocar em
Alcanede, mas que iria tentar proceder a uma substituição através de um programa de
recrutamento. Para além disso, salientou que já fez todas as diligências junto inclusive
do deputado Dr. Nuno Serra que irá interceder junto do ministro da saúde.----------------- 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. ---------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- Ponto Dois: Assuntos de interesse para a Freguesia; ----------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

250

MANDATO 2013/2017
ATA N.º 03/2014
Sessão Ordinária de 30 de setembro de 2014

--- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a
palavra aos membros da Assembleia, tendo o mesmo usado da palavra para manifestar
o seu voto de louvor sobre a forma como decorreu a Expo Alcanede e tendo dado os
seus parabéns aos funcionários da Junta de Freguesia pela forma exemplar como
desempenharam o seu trabalho e as suas funções. Enalteceu o desempenho de todos
dando o exemplo do asseio das casas de banho. Referiu ainda o site da Junta de
Freguesia de Alcanede que está a funcionar em pleno tendo dado os parabéns pela
iniciativa e pela forma como está a funcionar. --------------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, Presidente do Executivo agradeceu em nome da Junta de
Freguesia de Alcanede, as palavras do Sr. Presidente da Assembleia. Enalteceu a
forma como todos se empenharam e ressalvou aspectos importantes como as
acessibilidades para deficientes motores e a participação de muitas pessoas de fora da
freguesia. Agradeceu o empenho e a participação de todos. Destacou ainda a
organização do evento ter sido toda realizada pelo staff da Junta de Freguesia------------- Relativamente ao site da Junta de Freguesia referiu que ainda há aspectos a
melhorar, mas que está a funcionar e a prestar um bom serviço público.--------------------- A Sra. Carmem Santos, questionou como está a situação das paragens da
Rodoviária e a Sra. Presidente do Executivo, referiu que algumas delas precisam de
ser reestruturadas e que tal está a ser feito na medida das possibilidades.-------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, não tendo havido
intervenções.----------------------------------------------------------------------------------------- Em virtude da inexistência de quaisquer 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 cinquenta 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. -------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
(Jorge Manuel Fernandes Rodrigues)

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
(Alda Manuela de Jesus Inácio Costa)

--------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________
(Carmen Teresa Aires Antunes Santos)

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

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