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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E QUINZE. --------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e quinze, 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 da 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 catorze e execução do PPI de dois mil e catorze; ----------------------------------- Ponto Três: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
quinze; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 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, Carmen Teresa Aires Antunes
Santos, António Manuel da Piedade Batista, Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio,
Nuno Quitério Braz Lopes e Rui Manuel Carreira dos Reis. ---------------------------------- Ausências: Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, que apresentou justificação;
Gilberto Manuel Augusto Leandro; Elvira Catarino Batista.----------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, convidou o
Sr. Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio, 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. ---------------------------------------------------- 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. Rui Reis, que questionou como ficou a situação do Centro de Saúde após a
manifestação.------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, referiu que houve uma reunião com a ACES
Lezíria onde se referiu que em Maio haverá novo concurso de médicos e que o pacote
de horas dos mesmos vai ser maior. É um problema que se verifica não apenas em
Alcanede mas em todo o país, referiu a Sra. Presidente da Junta, Cristina Neves. ------ 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; ------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, procedeu à leitura integral do documento
emanado pelo executivo. ---------------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Quitério, questionou sobre a revisão do PDM .------------------------------- A Sra. Presidente da Junta, tomou da palavra referindo que existiu uma reunião
sobre o PDM a titulo informativo para que a Junta se pronunciasse apenas em relação
aos perímetros urbanos, referiu ainda que existiu algumas questões relativamente a
Aldeia da Ribeira, Casais da Charneca, Valverde e Viegas. Referiu ainda que a
Câmara pretende alargar os perímetros actuais para que se possa resolver a situação.----- Tomou da palavra o Sr. António Batista, e refere que em relação ao PDM , tem
um processo apenas contra ele a decorrer e sabendo que existem outras situações
idênticas.----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Quitério, questiona onde foi feito o restauro da placa, a Sr.ª
Presidente da Junta, Cristina Neves, refere que foi a placa do mercado; refere ainda
que em relação a toponímia da parte da Junta de Freguesia está tudo feito quanto ao
resto a Câmara é que vai terminar com a atribuição dos números.---------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- Ponto Dois: Apreciação e Votação do Relatório e Conta de Gerência do Ano de
dois mil e catorze e execução do PPI de dois mil e catorze; ----------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra à Sr.ª Presidente da Junta, que
leu o Preâmbulo do Relatório de Contas de onde destacou as pequenas obras de
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restauro que foi possível fazer graças à colocação de duas pessoas pelo Centro de
Emprego.---------------------------------------------------------------------------------------------- Por não haver pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu
a votação, o Relatório e Conta de Gerência da Freguesia de Alcanede, e execução do
PPI de dois mil e catorze, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.------------- Ponto Três: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
quinze; ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Quitério, questionou qual é a alteração, ao a Sr.ª Presidente da Junta
de Freguesia, respondeu dizendo que se trata de integrar o saldo que transitou de dois
mil e catorze, neste caso, na rubrica de espaços recreativos para dar mais margem de
manobra para alguma intervenções que se pretendem fazer.----------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Assuntos de interesse para a Freguesia. ------------------------------- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a
palavra aos membros da Assembleia, tendo usado da palavra o Sr. Marco Inácio, que
questionou sobre os “buracos” nas estradas de Casais da Charneca e Maias. --------------- Respondeu o Sr. Tesoureiro, dizendo que está a ser feito um levantamento de
todas as situações para que se possam resolver o mais rápido possível. --------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, concluiu dizendo que reuniu com o Sr. Presidente da
Câmara no passado dia três de Março, que veio em visita às freguesias rurais, e que
disse que havia uma verba para conservar as estradas municipais. Quanto à Estrada
Nacional trezentos e sessenta e dois esta já pertence definitivamente às Estradas de
Portugal, e que a manutenção é da responsabilidade daquela empresa. A Sr.ª
Presidente informou também que já foi publicado em diário da república concurso para
a realização do projeto de beneficiação da dita estrada. ---------------------------------------- O Sr. Nuno Quitério, questionou como fica a situação do passeio que liga a Vila
ao Centro de Saúde, ao que a Sr.ª Presidente da Junta, respondeu que espera ter uma
reunião com a Estradas de Portugal, para poder tratar esse e outros assuntos.--------------- O Sr. Nuno Quitério, questionou, também, sobre a calçada frente ao Banco BPI,
que se encontra degradada, respondendo a Sr.ª Presidente da Junta, que as estruturas
não são facilmente alteráveis.---------------------------------------------------------------------
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--- O Sr. Marco Inácio, questionou relativamente à situação da ponte em Casais da
Charneca, a Sr.ª Presidente da Junta, respondeu que a Câmara Municipal tem
prevista uma empreitada para reparação da ponte, estando neste momento na divisão
de obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Nuno Quitério, questionou sobre o estado do Campo de Futebol dos
Bacelos, tendo o Sr. Tesoureiro, referido que não há previsão de investimento para o
espaço que tem sido alvo de frequentes furtos e atos de vandalismo, será feita uma
limpeza para permitir a prática de exercício físico. --------------------------------------------- O Sr. António Batista, questiona novamente em relação ao PDM como foi feita a
delimitação, em relação nomeadamente às suas obras, a Sr.ª Presidente da Junta,
refere que a sugestão da Junta em relação ao lugar de Viegas incluía todas as
construções edificadas.------------------------------------------------------------------------------ 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 Cordeiro, residente em Vale da Trave, pede a intervenção nas
bermas da Estrada que liga Barreirinhas a Vale da Trave e o corte dos sobreiros junto
ao cemitério desta localidade, ao que a Sr.ª Presidente da Junta, respondeu que já
existe autorização para abate dos sobreiros, assim como, se a Câmara não reparar as
bermas a Junta de Freguesia o fará.---------------------------------------------------------------- O Sr. Fábio Ribeiro, residente em Xartinho, refere que existe um contentor de do
lixo danificado na Rua da Filarmónica em Xartinho. A Sr.ª Presidente da Junta,
respondeu que o mesmo está incluído numa lista de contentores danificados existentes
na freguesia e que foi remetida à Câmara Municipal.------------------------------------------- O Sr. António Batista, felicita pela reparação da estrada do Casal Sá para
Gançaria, e questionou sobre o buraco na estrada em Quinta do Loureiro, ao que Sr.ª
Presidente da Junta, respondeu que o mesmo já está sinalizado.---------------------------- O Sr. Nuno Quitério, questionou se a estrada que passa por de trás da casa da “Sr.ª
Justina”, em Mosteiros, pode ser reaberta, tendo o Sr. Tesoureiro, respondido que irá
ver a situação.--------------------------------------------------------------------------------------- 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,
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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 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 --------------------------------------------_________________________________________
(Jorge Manuel Fernandes Rodrigues)

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

--------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________
(Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio)

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

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