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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 DEZASSEIS. ----------------------------------------------------------------------- Aos vinte e oito dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e
uma horas e quarenta 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: Voto de pesar pelo falecimento de ARMANDO LOPES BENTO, ExMembro da Assembleia de Freguesia de Alcanede; -------------------------------------------- Ponto três: Apreciação e votação do Relatório e Conta de Gerência do Ano de dois
mil e quinze e execução do PPI de dois mil e quinze; ----------------------------------- Ponto quatro: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
dezasseis; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco: 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, Gilberto Manuel Augusto Leandro, e Rui Manuel Carreira
dos Reis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ausências: Alda Manuela de Jesus Inácio Costa e Elvira Catarino Batista. ------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, convidou o
Sr. Rui Manuel Carreira dos Reis, para assumir as funções, de 2.º Secretário, devido
à, Sr.ª 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 da Sr.ª Presidente da Junta, que explicou a
intenção dos Membros da Junta de Freguesia, em homenagear os executivos da Junta
de Freguesia após o 25 de Abril, com uma galeria de fotos na Sala de reuniões e de
visitas desta Autarquia, dos Presidentes da Junta desde 1974 até à presente data. E
sendo esta sessão, a mais próxima das comemorações do 25 de abril achou por bem
celebrar esta efeméride. ----------------------------------------------------------------------------- Para esta Sessão foram convidados todos os Presidentes, que deste período fizeram
parte assim como dos familiares daqueles que já não se encontram entre nós. ------------- Os Presidentes da Junta de Freguesia após 25 de Abril foram: ---------------------------- José Manuel Gaspar, Presidente da Comissão Administrativa da Junta de
Freguesia de 1975 a 1977 e Presidente da Junta de Freguesia, de 1983 a 1986. ------------ Joaquim Luís da Piedade Silva, Presidente da Junta de Freguesia, de 1977 a 1979
e de 1990 a 1993. ------------------------------------------------------------------------------------ Manuel Casimiro Ribeiro, Presidente da Junta de Freguesia em 1980. ---------------- Virgílio Augusto Arruda, Presidente da Junta de Freguesia, de 1981 a 1983. --------- Luís Manuel Bento Montez Vicente, Presidente da Junta de Freguesia, de 1986 a
1989. --------------------------------------------------------------------------------------------------- João Piedade Joanaz, Presidente da Junta de Freguesia, de 1994 a 1997. -------------- Francisco Cordeiro, Presidente da Junta de Freguesia, de 1998 a 2001. --------------- Manuel Joaquim Vieira, Presidente da Junta de Freguesia, de 2002 a 2013. ---------- A Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, fez um pequeno discurso, onde
recordou a formação das Juntas de Freguesia, além de falar dos presidentes após o 25
de Abril, também recordou outros antes que ainda estão nas memórias de alguns
presentes nesta Assembleia tais como:
--- Manuel Lopes, Virgílio dos Santos Justo, Hélder Joaquim Albino, além de
outros Membros. ------------------------------------------------------------------------------------- Fez referência ao Sr. Hélder Joaquim Albino, sendo este Presidente que fez a
transição entre a ditadura e a instalação da Comissão Administrativa da Junta. ------------ A Srª. Presidente, solicitou ao Sr. Manuel José Gaspar, que desse um
testemunho do seu trabalho pois foi ele o Presidente da Comissão Administrativa e o
primeiro Presidente da Junta de Freguesia eleito após o 25 de Abril. ----------------------
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--- Após todos os testemunhos, a Sr.ª Presidente, fez oferta aos Presidentes
homenageados ou seus representantes, da medalha da Vila com uma pequena gravação
recordando este dia e pediu um minuto de silêncio por todos os que faleceram e
fizeram parte desta Autarquia.---------------------------------------------------------------------- Após toda esta cerimónia a Sr.ª Presidente, agradeceu ao Sr. Presidente da
Assembleia de Freguesia e todos os seus membros, por esta oportunidade de nesta
Sessão poder realizar esta pequena e tão sentida homenagem.------------------------------- 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; ------------------------------------------ Após ter lido a presente informação da Presidente da Junta o Sr. Presidente da
Assembleia, deu a palavra aos membros desta Assembleia tendo ele mesmo tomado a
palavra para questionar a Presidente da Junta sobre o serviço do PAQ – Posto de
Atendimento Quinzenal na Junta de Freguesia. ------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente, informou que este serviço está a funcionar desde o dia 02 de
Novembro de 2015, das 9,30 h às 12,30h e das 14,00 às 16,00. ------------------------------ Está a beneficiar toda a população da nossa Freguesia, e ainda as Freguesias
vizinhas como Fráguas, Gançaria, Tremês, Abrã e Amiais de Baixo. A população que
beneficia destes serviços está contente, pois resolve a sua apresentação aos serviços
do IEFP em menos tempo e mais simples, do que se fossem a Santarém, para grandes
filas e muitas vezes, perdiam um dia todo para uma simples apresentação. ------------------ Este serviço tem como responsável Sílvia Vieira, que fez formação própria para o
efeito e que quando necessário alterna com a Clara Montez e José Antunes. --------------- A Sr.ª Presidente, informou também o serviço/valências do Espaço Cidadão, mas
este ainda não está funcionar na Junta, aguarda a sua instalação, que ainda não está
prevista a sua abertura. ----------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- Ponto Dois: Voto de pesar pelo falecimento de ARMANDO LOPES BENTO, exMembro da Assembleia de Freguesia de Alcanede; -------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra à Sr.ª Presidente da Junta, que
leu a presente proposta de Voto de pesar que se anexa à presente ata, como parte
integrante desta Sessão. ---------------------------------------------------------------------------
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--- Fez-se um minuto de silêncio em sua memória. --------------------------------------------- O Presente Voto de Pesar foi submetido a votação, tendo o mesmo sido aprovado
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- Ponto Três: Apreciação e Votação do Relatório e Conta de Gerência do Ano de
dois mil e quinze e execução do PPI de dois mil e quinze; ----------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este assunto, o Sr.
Presidente da Assembleia, submeteu a votação, o Relatório e Conta de Gerência do
Ano de dois mil e quinze e execução do PPI de dois mil e quinze, tendo sido
deliberado aprovar o mesmo, por unanimidade. --------------------------------------------- Ponto Quatro: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
dezasseis; --------------------------------------------------------------------------------------------- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente da Assembleia,
questionou se esta alteração era apenas referente à integração do saldo de gerência do
ano anterior, tendo a Sr.ª Presidente da Junta confirmado que sim. -------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Cinco: 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. Gilberto Leandro,
que questionou o executivo sobre as obras do largo em frente aos cafés junto à
paragem do autocarro em Alcanede, sobre o campo de Jogos nos Bacelos, a
pavimentação das estradas de Valverde - Estrada 362 e sobre a realização da ExpoAlcanede. --------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia, respondeu que relativamente ao Largo
junto ao Quiosque existe projecto para requalificação do espaço, está dependente das
verbas do Município. Sobre o Campo de Jogos de Bacelos, informou que o mesmo tem
vindo a ser bastantes vezes vandalizado e que por momento não vale apena investir
enquanto não houver um clube que o use com frequência e tome conta do mesmo,
informou também que o Parque de Jogos em Alcanede já sofreu várias vezes de
vandalismo.-------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao alcatroamento, está a realizar-se um levantamento das
necessidades, pois há disponibilidade financeira no Município para alcatroamento,
sobre a Expo-Alcanede, a Sr.ª Presidente informou que tem muita pena se a mesma
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não se realizar, mas se a Câmara Municipal não ajudar a Junta não tem capacidade
financeira para assegurar o evento, temos que aguardar pelas notícias da Câmara. ------- O Sr. Presidente da Assembleia, questionou sobre a situação do Centro de Saúde.
--- A Sr.ª Presidente da Junta, esclareceu que após a colocação da Dr.ª Tatiana, as
coisas estão a melhorar, veio uma nova enfermeira, e o Dr. Veneno passou a tempo
inteiro com ficheiro completo. --------------------------------------------------------------------- Informou também que estão criadas as condições necessárias para a criação de uma
Unidade Familiar no nosso Centro de Saúde. ---------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Os familiares do Sr. Armando Lopes Bento, agradecendo à Junta de Freguesia e
Assembleia de Freguesia a proposta de voto de Pesar referente ao seu familiar, ficando
muito reconhecidos por este gesto. ---------------------------------------------------------------- O Sr. João Joanaz, agradecendo a homenagem dos Autarcas após 25 de Abril e
questionou porque razão não foi lido o Orçamento para os presente nesta sessão
ouvirem. ----------------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, respondeu que não se trata do Orçamento mas sim do
relatório de Conta de Gerência do ano de dois mil e quinze, e que o mesmo não foi
lido pois os membros da Assembleia todos tiveram conhecimento do mesmo e se
alguém quiser consultar pode dirigir-se à secretaria da junta de Freguesia. ----------------- o Sr. Henrique, residente em Vale da Trave, questionou sobre as bocas de incêndio
e sobre os caixotes do lixo. ------------------------------------------------------------------------- Estava Presente nesta Assembleia o Sr. Filipe Regueira, Comandante dos
Bombeiros Voluntários de Alcanede, que informou sobre as bocas de incêndio, que
existe um levantamento dos pontos de água do concelho e que vão ser reavaliados e
colocados novos. ------------------------------------------------------------------------------------ Usou da palavra o Sr. Francisco Cordeiro, dando os parabéns à Junta de Freguesia
pela iniciativa desta homenagem aos Autarcas, e colocou a questão da situação da
ponte de Casais da Charneca. --------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, referiu que este assunto já foi discutido em algumas
Assembleias anteriores, explicou que o assunto já poderia estar resolvido, pois, há
muito tempo que a Junta reportou este assunto à Câmara Municipal de Santarém.
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Neste momento o processo encontra-se no DOP – Departamento de Obras e Projetos a
aguardar cabimentação para execução. ----------------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. Manuel Joaquim Vieira, agradecendo a cerimónia de
homenagem prestada pela Autarquia e ficou contente de participar na mesma.
Relativamente ao vandalismo no Parque de Jogos de Alcanede, disse que era uma pena
danificarem este espaço público ou outros, talvez fosse bom a colocação de câmaras
de vigilância para prevenção do Vandalismo. --------------------------------------------------- Usou da palavra o Sr. José Manuel Gaspar, que também agradeceu a homenagem
prestada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Cesar Vieira Martins, agradeceu o convite por estar nesta Assembleia e
falou sobre o Sr. Armando Bento e sua relação com os Bombeiros de Alcanede,
agradeceu à Junta pelo Voto de pesar do seu amigo, pois foi um homem que contribuiu
sempre para o bem da nossa Freguesia. ----------------------------------------------------------- Tomou a palavra o Sr. Joaquim Afoito, residente no Lugar de Mosteiros,
agradecendo também à Junta por ter homenageado estes homens que deram de si à
nossa Terra. Questionou como poderá contactar a Junta sem incomodar, para esta lhe
ajudar a resolver uma situação de uma serventia para um terreno, que possui no lugar
de Alqueidão do Mato. ------------------------------------------------------------------------------ A Sr.ª Presidente da Junta, respondeu que ninguém incomoda a Junta, se alguém
pretender alguma ajuda da sua parte mesmo que, não se encontre no atendimento que
realiza todas as segundas feiras da parte da tarde, podem ir à secretaria da Junta fazer o
seu pedido num formulário existe e dar conhecimento da situação que pretendem
resolvida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Joaquim Afoito, informou que esteve na secretaria da Junta e ninguém lhe
apresentou nenhum formulário. -------------------------------------------------------------------- O Sr. Filipe Vitorino, Tesoureiro da Junta de Freguesia, tomou a palavra e
referiu que após visita ao local, verificou que a estrada está intransitável de facto mas,
como o tempo não tem estado bom ainda não deu para arranjar, logo que o tempo
permitir será arranjada a serventia e o acesso ao terreno. -------------------------------------- O Sr. Joaquim Afoito, agradeceu ao Sr. Filipe Vitorino a sua disponibilidade e a
informação prestada. -------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, leu um convite efectuado a todos
os membros desta Assembleia, pela Sociedade Filarmónica Alcanedense, para as
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comemorações dos 118.º Aniversário desta Instituição a realizar no dia 01 de Maio,
pelas 16,00 horas na ARCA e convidou também todos os presentes na Sala. --------------- A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia, convidou todas as pessoas presentes
nesta Assembleia a assinarem o livro de honra desta Autarquia, para ficar de memória
este dia de inauguração da galeria de fotos e homenagem aos Autarcas. -------------------- 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
quinquagésimo sétimo do anexo I à 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
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)

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

--------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________
(Rui Manuel Carreira dos Reis)
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