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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE DEZEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E CATORZE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e catorze, 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: Informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede acerca da
atividade da Freguesia e da sua situação financeira; ---------------------------------------- Ponto Dois: Apreciação e votação do orçamento e plano plurianual de
investimentos para o ano económico de 2015; -------------------------------------------------- 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, 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 que até à hora não remeteu
qualquer justificação, 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
apresentado por email do Sr. Gilberto Manuel Augusto Leandro, a solicitar justificação
da sua ausência à presente sessão, que por motivos de ordem pessoal e profissional o
impedem de estar presente, assim como informação da Sr.ª Elvira Catarino Batista que
também não pode 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. ---------------------------------------------------------------
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--- 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.
Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, que iniciou a sessão desejando boas
festas a todos os presentes e dando de seguida os parabéns ao executivo pelas inúmeras
atividades realizadas ao longo deste ano alusivas às comemorações do foral de
Alcanede e em especial pela sessão de câmara evocativa. ------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, fez suas as palavras do senhor presidente da assembleia tendo
elogiado as referidas atividades.-------------------------------------------------------------------- O Sr. Rui Reis, solicitou alguns esclarecimentos relativamente à questão do Centro
de Saúde de Alcanede e em relação aos painéis solares do Centro Escolar de Alcanede.
--- A Sra. Presidente do Executivo, Cristina Neves, agradeceu as palavras de elogio
relativamente às comemorações do foral de Alcanede. Fez uma síntese de como
surgiram estas iniciativas e de como decorreram. Referiu a iniciativa do Sr. Raimundo
Noras, que tem sido um parceiro precioso em todas as atividades promovidas.
Destacou ainda a intenção da dinamização de outras efemérides ao longo do ano de
dois mil e quinze para dar continuação às comemorações dos quinhentos anos do foral.
--- Em resposta à questão do Centro de Saúde, a Sra. Presidente do Executivo,
informou que a Dra. Rute Lopes, continua de atestado médico e existe um médico que
tem vindo substituir em alguns dias, tendo no entanto deixado de vir à sexta-feira. Esta
questão foi falada na sessão de Câmara e irá ser reforçada novamente por este
executivo no início do próximo ano junto das entidades competentes. ---------------------- Em relação à questão dos painéis solares, a mesma informou todos os presentes que
por informação do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santarém será resolvida
no início de janeiro, estando as obras previstas para essa data.-------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, solicitou alguns
esclarecimentos sobre uma possível implementação de uma loja do cidadão em
Alcanede. -------------------------------------------------------------------------------------------

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

255

MANDATO 2013/2017
ATA N.º 04/2014
Sessão Ordinária de 30 de dezembro de 2014

--- A Sra. Presidente do Executivo, Cristina Neves, destacou que não sendo uma
loja do cidadão, é um espaço do cidadão que terá muitas das valências que uma loja do
cidadão tem. Será um posto de atendimento, sem funcionário permanente, com ligação
a algumas entidades nomeadamente: à Autoridade das Condições de Trabalho, à
ADSE direta, Inspeção Geral das Atividades Culturais, Direção Geral do Consumidor,
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Caixa Geral de Aposentações, ao IMT, entre
outras. O serviço será assegurado pelos funcionários da junta de freguesia de Alcanede
que terão formação específica para o efeito. Apesar do aumento de trabalho para os
funcionários, tal é compensado pela benesse que o serviço trará às populações desta
freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, informou que participou numa
reunião de preparação para a construção de um monumento evocativo e de
homenagem aos combatentes do concelho de Santarém, que faleceram durante a
guerra colonial. Será colocado no jardim de S. Bento aguardando ainda algumas
autorizações, mas estando agendado para o dia dezanove de março. Mais informou que
existe uma comissão de angariação de fundos e da existência de uma conta bancária
onde qualquer pessoa pode fazer o seu donativo.------------------------------------------------ A Sra. Presidente do Executivo, Cristina Neves, informou todos os presentes que
a junta já adquiriu o fardamento para todos os seus funcionários.----------------------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou para quando estará agendada a colocação do painel
eletrónico informático no poste já colocado para o efeito junto ao quiosque. --------------- A Sra. Presidente do Executivo, informou que não há uma data prevista, que a
aplicação tem custos associados quer de implementação quer de manutenção e que este
equipamento já está obsoleto e que não é muito visível. --------------------------------------- O Sr. Marco Inácio, referiu que dado o seu conhecimento de outros equipamento
similares já colocados noutros locais, que este não é um equipamento muito viável. ------ O Sr. Nuno Lopes, salientou então que o poste deverá ser retirado. -------------------
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--- O Sr. Marco Inácio, sugeriu a colocação de um lcd na parte superior do quiosque,
alertando no entanto os presentes, para a possibilidade de o mesmo ser vandalizado de
imediato. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Após a intervenção do período antes da ordem do dia o Sr. Presidente da
Assembleia, deu início à ordem de trabalhos: --------------------------------------------------- Ponto Um: Informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede
acerca da atividade da Freguesia e da sua situação financeira; --------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, procedeu à leitura integral do documento
emanado pelo executivo e deu a palavra aos membros do Executivo tendo intervindo a
Sra. Cristina

Neves, que explicou que já se procedeu ao início das curas em

determinadas localidades e que foi dada prioridade às localidades cuja proximidade
dos festejos tradicionais era mais significativa. Referiu ainda a execução de algumas
pequenas obras nomeadamente a construção de aquedutos só agora possível graças à
colocação de um pedreiro através do centro de emprego. Referiu ainda a cedência das
antigas escolas primárias às Associações locais através do protocolo de delegação de
competências, nomeadamente uma das salas da Escola Primária de Vale de Carro à
Associação “As maltratadas” que procedeu à sua reparação em parceria com a Junta
que ajudou na recuperação do espaço. Informou ainda que esta associação foi alvo de
uma reportagem televisiva onde se pode verificar as atividades desenvolvidas por estas
coletividades nestes espaços cedidos pelas autarquias. ----------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. --------------- Ponto dois: Apreciação e votação do orçamento e plano plurianual de
investimentos para o ano económico de 2015; ------------------------------------------------ Sobre este assunto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a
palavra aos membros da Assembleia, não tendo nenhum dos presentes usado da
palavra, a Sra. Presidente do Executivo, referiu que o orçamento não é muito alto
pois as verbas também não o são e referiu que as prioridades serão semelhantes às do
presente ano, com especial incidência nas pequenas obras de conservação e
preservação do património um pouco por toda a freguesia. Destacou ainda a não
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realização do boletim editorial de informação mas que está nos projetos deste
executivo para o ano de dois mil e quinze. ------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, questionou se este boletim continua a justificarse tendo em conta que a junta já tem um site e uma página numa das redes sociais, ao
que a Sra. Presidente Cristina Neves, respondeu que sim, pois nem todos os
fregueses têm acesso aos meios informáticos e desta forma teriam as informações que
têm direito. A mesma referiu a intenção deste executivo concluir o Parque Desportivo
de Alcanede, bem como remodelar a Praça Central.-------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, questionou em relação ao aumento de verbas de cento e
trinta e oito mil e quinhentos euros para cento e setenta e seis mil euros na delegação
de competências, ao que a Sra. Presidente do Executivo, referiu que é um valor
estimado mas que não sabemos se estas receitas se concretizarão ou não.------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este ponto da Ordem de
Trabalhos, e não haver mais intervenções, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu
o presente Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos para o Ano
Económico de 2015, tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade.------------------ Ponto Três: Assuntos de interesse para a Freguesia. -------------------------------- Relativamente a este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Marco Inácio,
questionou em relação à ponte de Casais da Charneca visto que a Câmara Municipal
de Santarém ainda não resolveu a situação. A autarquia informou que disponibilizou a
máquina retroescavadora e os materiais da junta ao executivo da Câmara Municipal,
bastando para isso a Câmara disponibilizar a mão-de-obra, mas infelizmente até ao
momento nada mais foi feito. A Sra. Presidente do Executivo, Cristina Neves,
informou que o próprio comandante dos Bombeiros de Alcanede também está
informado da gravidade da situação e que irá agendar novo ofício para as entidades
competentes na tentativa de solucionar a questão. Sugeriu ainda à Assembleia a
realização de um ofício em nome dos seus membros para interceder junto das
entidades responsáveis.------------------------------------------------------------------------------ A Sra. Carmen Santos, questionou em relação à recolha de lixo considerado de
grande dimensão. ------------------------------------------------------------------------------------ A Presidente do Executivo, Cristina Neves, informou que anteriormente essa
recolha era feita periodicamente, mas que neste momento não há data específica,
bastando para isso telefonar para a Câmara que depois procederão à sua recolha, mas
mediante conhecimento. --------------------------------------------------------------------------
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--- A Sra. Alda Costa, alertou para o facto dos contentores do lixo não estarem em
condições e muitos deles estarem danificados, bem como para o facto de a recolha não
ser feita com a regularidade desejável, visto que o lixo se acumula em muitos sítios. ----- A Sra. Cristina Neves, informou que este assunto é sistematicamente debatido em
todas as reuniões camarárias visto que este aspeto é também uma realidade nas zonas
urbanas e deve-se ao facto da Câmara ter rescindido contrato com a empresa Resitejo
que anteriormente estava responsável. Neste momento é a própria autarquia que faz
este serviço não tendo todas as viaturas e equipamentos necessários para o efeito, mas
que pretende fazer novas aquisições para melhorar este serviço.------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, informou que a estrada
nacional trezentos e sessenta e dois está finalmente orçamentada para passar a integrar
o caderno de encargos das Estradas de Portugal, mas questionou se já há algum
desenvolvimento da situação. ---------------------------------------------------------------------- A Sra. Presidente do Executivo, Cristina Neves, informou que é necessário
apurar se realmente a estrada passou para a alçada das Estradas de Portugal ou não,
pois esta dúvida permanece por esclarecer.------------------------------------------------------- O Sr. José Manuel do Executivo, referiu que é necessário continuar a exercer
uma certa pressão para que os dez quilómetros previstos para a sua reparação sejam
executados a partir de Alcanede.------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Lopes, questionou em relação ao muro do Sr. António Filipe que está
a cair na localidade de Mosteiros, na rua Adelino António e cujo proprietário não faz
as devidas reparações necessárias. ---------------------------------------------------------------- O Sr. Filipe Vitorino do Executivo, referiu que se está a equacionar um pequeno
reparo por parte do executivo.---------------------------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. César Vieira, de Alcanede, referiu que a ponte das Viegas foi alvo de
reparações, mas que estas deixam um pouco a desejar.----------------------------------------- O Sr. Henrique Cordeiro, de Vale da Trave, referiu o perigo eminente de uma
das tampas dos esgotos no cruzamento em frente à localidade de Aldeia d`Além que
está a abater, questionou à semelhança de outra reunião onde já o havia feito, em
relação aos candeeiros colocados na sua localidade e qual o critério adotado. Referiu
ainda que apesar de não estar a imputar responsabilidades à Junta de Freguesia queria
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alertar para a situação da estrada entre o Cortiçal e as Barreirinhas que se está a
deteriorar, bem como a necessidade de placas identificativas para a localidade e o
sobreiro no muro do cemitério que o está a estragar. ------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, referiu que foi feito o ofício para a EDP mas até ao
momento desconhece a resposta. Em relação aos sobreiros já foram feitos todos os
pedidos para as entidades responsáveis para o abate dos dois sobreiros, e logo que
venha a autorização, a junta mandará proceder ao abate. Em relação à sinalética
informou que se está a aguardar a resposta visto que outros pedidos de identificação
também já foram feitos. Em relação à estrada que liga o Cortiçal às Barreirinhas, a Sra.
Cristina Neves, informou que irá integrar esta estrada no pedido de reparação e
manutenção das estradas da freguesia.------------------------------------------------------------ A Sra. Presidente do Executivo, informou que se irá proceder nesta reunião ao
pagamento das senhas de presença a todos os membros da Assembleia.--------------------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 --------------------------------------------_________________________________________

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

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

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

