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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE
DOIS MIL E QUINZE. --------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de Setembro do ano de dois mil e quinze, 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 da Proposta de Atribuição Toponímica em
Aldeia de Além; -------------------------------------------------------------------------------------- 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, António Manuel da Piedade Batista, Elvira Catarino Batista, Marco Paulo
Pinheiro de Jesus Inácio, Nuno Quitério Braz Lopes e Rui Manuel Carreira dos Reis. ---- Ausências: Carmen Teresa Aires Antunes Santos e Gilberto Manuel Augusto
Leandro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 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 estar a faltar à presente
sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, declarou aberta a sessão, tendo procedido à
leitura da convocatória para a presente sessão e à leitura da correspondência existente
nomeadamente de um requerimento apresentado pela Sr.ª Carmen Teresa Aires
Antunes Santos, a solicitar justificação da sua ausência à anterior sessão de vinte e
nove de junho, que por motivos de saúde não lhe foi possível estar presente. -------------- O referido pedido de justificação de ausência foi aceite. ----------------------------------- 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
mesmo para emanar um convite a todos os membros da Assembleia para estarem
presentes no lançamento do livro “A capela de S. Lourenço” de Vale do Carro do
Professor Doutor Martinho Vicente Rodrigues a realizar no dia onze de outubro pelas
quinze horas na referida capela desta freguesia.------------------------------------------------- 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. Posteriormente à leitura, o Sr. Presidente questionou o
Executivo em relação à data da abertura do já previsto Espaço do Cidadão. Ao que a
Sra. Presidente Cristina Neves, referiu que as funcionárias da Junta de Freguesia já
fizeram um dos módulos de formação previstos e fizeram-no de forma alternada para
não prejudicar o normal funcionamento dos serviços. Mais referiu que os técnicos já se
deslocaram ao espaço e aponta-se que a sua inauguração possa ocorrer até ao final do
presente ano civil, embora tendo referido que a Junta de Freguesia de Alcanede está
ainda dependente de outras autarquias para que simultaneamente se possa iniciar esta
mais-valia para a freguesia. ------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, informou todos os presentes que esteve presente
numa reunião com o ACES Lezíria cuja coordenadora, Dra. Diana comunicou que
houve um concurso ao qual cinco médicos concorreram, mas nenhum deles escolheu o
Centro de Saúde de Alcanede para exercer as suas funções. Assim sendo, à data está
colocado o Dr. Veneno a meio tempo, mas para o qual foi pedido a passagem para
tempo inteiro dada a escassez de recursos naquele Centro, mas aguarda-se esta
decisão. Para além do Dr. Veneno está ainda colocado o Dr. Eduardo com nove horas.
No entanto e apesar destes constrangimentos, a equipa de enfermagem será reforçada
com duas enfermeiras já a partir do mês de outubro.-------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- Ponto Dois: Apreciação e votação da Proposta de Atribuição Toponímica em
Aldeia de Além; ------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra à Sra. Presidente do Executivo a
qual informou que esta proposta se situa na entrada da localidade, numa serventia que
atravessa um terreno. Esclareceu os presentes desta Assembleia que a proposta foi
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enviada pela moradora, Sandra Branco que depois de ter auscultado os restantes
moradores a enviou ao Executivo, o qual nunca se opôs a qualquer proposta quando
enviada pelos habitantes das localidades.--------------------------------------------------------- Por não haver pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu
a presente proposta de Atribuição Toponímica em Aldeia de Além, a votação, tendo a
mesma sido aprovada por unanimidade.------------------------------------------------------- Ponto Três: 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 a Sr.ª Presidente
Cristina Neves, que informou todos os presentes sobre a realização de mais uma
edição da Miss Freguesia promovida pela Associação de Alqueidão do Rei e que se
realizará já no dia três de outubro.----------------------------------------------------------------- Para além deste evento para o qual a autarquia evidencia esforços no sentido de
apoiar a sua realização, a Sra. Presidente também informou que a Junta de Freguesia
irá apoiar novamente a Campanha Nacional da Luta Contra o Cancro e este ano
solicitou quinze latas para angariação de fundos para a causa. Comunicou ainda aos
presentes que solicitou o apoio direto de um dos rostos na nossa freguesia para esta
causa, a Sra. Prazeres de Mosteiros, visto a mesma ser membro credenciado e com
formação específica pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. A campanha de recolha de
fundos ocorrerá nos dias trinta, trinta e um de outubro e um de novembro e para além
deste iniciativa o Executivo promoverá ainda uma ação de sensibilização à população.--- A Sra. Prazeres, presente nesta reunião da Assembleia usou da palavra e
acrescentou que foi convidada a Sra. Joana Magalhães, coordenadora da Zona Sul do
peditório nacional, juntamente com o Dr. Abel, psicólogo, para estarem presentes no
dia dezoito de outubro pelas quinze na Junta de Freguesia de Alcanede na já referida
ação de sensibilização e esclarecimento à população da freguesia. Posteriormente será
feito o rastreio em parceria com os bombeiros voluntários de Alcanede, numa unidade
móvel que beneficiará as freguesias de Alcanede, Gançaria, Abrã e Amiais de Baixo.---- O Sr. Nuno Quitério, usou da palavra e alertou para algumas situações tais como:
o muro na Rua Adelino António na localidade de Mosteiros que continua na eminência
de cair para a estrada; na mesma localidade em frente ao café do Sr. César, existe uma
valeta em muito mau estado; no cemitério dos Bacelos a calçada na parte da frente está
arrancada; um terreno existente em frente ao restaurante de S. João em Alcanede que
está cheio de ervas e de mato retorquindo que deveria a junta notificar o dono para
proceder à sua limpeza; na estrada entre Viegas (Casal Sá) e Alqueidão do Rei (Quinta
do Loureiro) as valetas estão cheias de terra; ainda em relação às valetas questionou se
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as obras de manutenção na estrada nacional 362 estão paradas e questionou ainda se as
pessoas não poderiam ter acesso às atas do executivo e de estas serem publicadas.-------- A Sra. Presidente do Executivo Cristina Neves, usou da palavra e alertou para o
facto destes assuntos referidos pelo Sr. Nuno Lopes não estarem a ser tratados na
ocasião correta, pois deveriam ser referidos no período antes da ordem do dia. Ainda
assim irá responder às questões levantadas. Relativamente à limpeza das valetas estão
a ser diligenciados esforços no sentido da sua resolução e agradeceu ainda a
observação relativamente ao cemitério dos Bacelos informando que as outras
observações feitas anteriormente já haviam sido retificadas. Em relação à limpeza do
terreno em frente ao café informou que a situação já foi comunicada à Câmara
Municipal de Santarém. Relativamente às valetas referidas anteriormente entre a
estrada das Viegas e de Alqueidão do Rei, a Sra. Presidente concluiu que as valetas já
foram limpas pela autarquia, mas que aquele sítio acumula ali muitas águas e areias e
que se torna perigoso. A entidade Águas de Santarém já foi alertada para a necessidade
de resolução, uma vez que a situação se arrasta desde as últimas intervenções suas que
deixaram as valetas naquele estado. Quanto à limpeza da Estrada Nacional 362 todos
os presentes foram esclarecidos que a empreitada foi já adjudicada para a limpeza e
confirma-se o início da tutela das Estradas de Portugal e que a limpeza não está
parada. O mesmo foi confirmado pelo Presidente da Assembleia de Freguesia.
Relativamente à última questão colocada pelo Sr. Nuno Lopes, foi respondido que
todas as reuniões são publicadas em Edital, logo todas as pessoas poderão estar
presentes em qualquer reunião da Assembleia. Quanto à publicação do teor das atas,
está previsto que as mesmas sejam publicadas no site da Junta de Freguesia, mas a
aplicação ainda não o permite informaticamente. No entanto, a Sra. Presidente
relembrou que qualquer pessoa poderá dirigir-se aos serviços e pedir uma cópia que
lhe será facultada. Este procedimento sempre foi assim.--------------------------------------- O Sr. António Batista, solicitou a palavra e alertou para o facto de andarem a
despejar entulho de obras num terreno particular situado na estrada entre o Bairro e as
Viegas. A Sra. Presidente do Executivo informou que a Junta já tem conhecimento
da situação, mas desconhece quem é o responsável por tal ato.-------------------------------- Foi ainda comunicado que os marcos da Bairrada foram arrancados, ao que a Sra.
Presidente esclareceu que desconhecia tal situação e irá diligenciar esforços no sentido
de ser retificada a situação junto dos técnicos da toponímia da Câmara Municipal de
Santarém.---------------------------------------------------------------------------------------------- Interveio o Sr. Filipe Vitorino que informou relativamente ao muro nos Mosteiros
que já foi acordada sua resolução com o proprietário.----------------------------------------
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--- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Filipe Regueira, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcanede,
agradeceu todo o apoio prestado pela Junta de Freguesia de Alcanede na cedência do
seu funcionário Jorge Rosa, bem como apoio prestado e informou ainda todos os
presentes das várias intervenções, ocorrências e acções de combate contra incêndios,
dentro e fora da freguesia que os Bombeiros Voluntários de Alcanede integraram,
durante esta época de Verão. Foram apresentados os gráficos correspondentes a esses
dados estatísticos que se anexam integralmente à presente ata.-------------------------------- A Sra. Presidente Cristina Neves, agradeceu a observação do Sr. Comandante,
mas referiu que a autarquia nada mais fez que a sua obrigação na cedência do seu
funcionário, pois sendo ele voluntário faz todo o sentido que seja dispensado das suas
funções para uma tão nobre causa.----------------------------------------------------------------- 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 duas horas e trinta e cinco minutos, quando o Sr. Presidente da
Assembleia deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata, redigida
pelos secretários 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)
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-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
(Alda Manuela de Jesus Inácio Costa)

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

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

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

