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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA TRINTA DE JUNHO DO ANO DE DOIS
MIL E DEZASSEIS. --------------------------------------------------------------------------- Aos trinta dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e duas
horas, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sala de reuniões do EdifícioSede 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 Toponímia – Retificação de
limites de arruamentos e Lugares; ----------------------------------------------------------------- Ponto três: Apreciação e votação da Proposta de Toponímia – Atribuição de
Topónimos em Viegas e Vale do Carro; ---------------------------------------------------------- Ponto quatro: Apreciação e votação da minuta do aditamento ao contrato
interadministrativo e acordo de execução com o Município de Santarém; ------------------ 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, Alda Manuela de Jesus Inácio
Costa, Elvira Catarino Batista, Nuno Quitério Braz Lopes, Gilberto Manuel Augusto
Leandro, Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio e Rui Manuel Carreira dos Reis. --------- Ausências: Carmen Teresa Aires Antunes Santos e António Manuel da Piedade
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 ter faltado à presente sessão.---- 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
da Sr.ª Elvira Catarino Batista, a solicitar justificação da sua ausência à sessão anterior,
que por motivos de ordem pessoal a impediram de estar presente, assim como de um
requerimento enviado por Alda Manuela Jesus Inácio Costa, solicitando também
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justificação da sua ausência à sessão anterior, que por motivos de ordem pessoal a
impediram de estar presente na referida sessão. ------------------------------------------------- o Sr. Presidente da Assembleia, deu conhecimento de um email que recebeu de
Carmen Teresa Aires Antunes Santos, segunda secretária da Assembleia, que por
motivos profissionais não lhe foi possível 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: ---------- Sr. Gilberto Leando, colocou as seguinte questões: --------------------------------------- – Se há algum desenvolvimento sobre a realização da ExpoAlcanede. ------------------ – Qual o estado em que se encontra a ponte do lugar de Casais da Charneca. ---------- – Solicitou à Sr. ª Presidente da Junta, um balanço da gestão do executivo e
projeção de infraestruturas. ----------------------------------------------------------------------- – Colocou também a questão do passeio para o Centro de Saúde. ------------------------ O Sr. Jorge Rodrigues, Presidente da Assembleia, colocou a questão sobre o
abatimento na estrada de acesso às escolas, se poderá ser a Junta a arranjar e ainda
qual o estado da sinalética. ------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, respondeu que o Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Santarém, ainda não deu resposta relativamente à sua
disponibilidade financeira para apoiar a realização da ExpoAlcanede e que está a
aguardar resposta até à próxima segunda feira. Está tudo em aberto porque
dependemos financeiramente da Câmara. Referiu, que se a Câmara Municipal de
Santarém colocar uma tenda aqui no espaço onde se realiza a Expo, aí a Junta de
Freguesia poderá avançar na realização do evento, mas se for referido que apoiam aí
há reticências na sua realização. ------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, referiu que recebeu no dia 29 de Junho um email que
a empreitada para o arranjo da ponte dos Casais da Charneca já foi adjudicada prevêse a sua intervenção entre o mês de Julho a Outubro. ------------------------------------------ Referiu que é intenção da Junta de Freguesia em avançar com o parque Infantil no
Parque de Jogos, estão a fazer-se todos os procedimentos, mostrou folhetos de alguns
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equipamentos e a previsão da sua instalação será se possível até ao final do mês de
julho. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Informou também que, a placa dos balneários vai ser coberta com uma estrutura de
metal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente da Câmara Municipal de Santarém veio a Alcanede com o Sr. Eng.º
das infraestruturas de Portugal para verificar a manutenção da Estrada 362 e a Sr.ª
Presidente, Cristina Neves, colocou a questão do passeio visto que ele confina com a
estrada pública. --------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, referiu a importância daquele passeio até porque é a
entrada e o “cartão de Boas Vindas” da Vila, logo deverá ser equacionada a solução
atempada. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao abatimento, é originado pela conduta de águas e já foi revisto
duas vezes pela Junta de Freguesia, só não foi hoje porque se acabou o alcatrão, mas
será resolvida logo que possível a questão. ------------------------------------------------------ A Sr.ª Presidente, referiu que a estrada dos Colos e zona de Valverde já foram
rectificadas e foi feita a sua manutenção. --------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, referiu que há vários
abatimentos nas localidades e que as Águas de Santarém estão a fazer reparações em
alguns locais. ----------------------------------------------------------------------------------------- Em relação à sinalética, a Sr.ª Presidente da Junta, referiu que a Junta de
Freguesia vai avançar com a sua colocação e assumir este encargo começando pela
zona histórica da Vila e acesso às escolas. ------------------------------------------------------- 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 ACERCA DA ATIVIDADE DA FREGUESIA E SUA SITUAÇÃO
FINANCEIRA; ------------------------------------------------------------------------------------- Foi lida, pelo Sr. Presidente da Assembleia, a informação emanada pelo executivo
acerca da actividade da freguesia e da sua actividade financeira. ----------------------------- Não houve questões colocadas. ---------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------
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--- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE
TOPONÍMIA – RETIFICAÇÃO DE LIMITES DE ARRUAMENTOS E
LUGARES; ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, passou a palavra à Sr.ª Presidente da Junta,
Cristina Neves, que referiu que as mesmas ruas são vistas de diferentes maneiras por
várias entidades e há necessidade de rectificar e definir os limites de arruamentos e
consequentemente os lugares de Aldeia da Ribeira e Vale do Soupo. ------------------------ Após todos os esclarecimentos necessários, o Sr. Presidente da Assembleia, Jorge
Rodrigues, submeteu a presente proposta a votação, tendo a mesma sido aprovada
por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------- PONTO TRÊS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE
TOPONÍMIA – ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS EM VIEGAS E VALE DO
CARRO. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Assembleia, deu a palavra à Sr.ª Presidente, Cristina
Neves que esclareceu todos os presentes sobre a proposta apresentada e a justificação
da toponímia nas Viegas e em Vale do Carro. Explicou ainda que foi dado um prazo
para apresentação de proposta pelos fregueses. ------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PONTO QUATRO – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA MINUTA DO
ADITAMENTO AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO E ACORDO DE
EXECUÇÃO COM O MUNICIPIO DE SANTARÉM. ------------------------------------ O Senhor Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, solicitou alguns
esclarecimentos sobre este ponto da ordem de trabalhos, nomeadamente se o montante
atribuído era o mesmo. A Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, esclareceu que o
montante é praticamente o mesmo mas, a divisão foi feita de maneira diferente pelas
diferentes rubricas, bem como a alteração de alguns aspetos que dizem respeito ao
envio mensal do relatório de execução para posterior disponibilização do duodécimo
seguinte. -----------------------------------------------------------------------------------------------Este ponte da Ordem de trabalhos, foi 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, tendo usado da palavra a Sr.ª Presidente, Cristina Neves, que
informou da sua participação na reunião com a GNR, a qual apresentou “Ignição
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Zero” que tem a ver com a limpeza de espaços em redor das casas, armazéns, oficinas,
fábricas, estaleiros, numa faixa mínima de 50 metros de largura medida a partir da
alvenaria exterior da edificação. Depois das notificações os proprietários têm 10 (dez)
dias para rectificar a situação. --------------------------------------------------------------------- Foram identificadas 46 situações, mas a área geográfica é bem grande. ----------------- informou que a Candidatura para a limpeza das linhas de água foi reprovada. --------- Relativamente ao vandalismo no parque de jogos foi equacionado a sua solução
visto que já foi colocado um gradeamento. ------------------------------------------------------ Sobre o Centro de Saúde de Alcanede, informou que já está a funcionar a USF de
Alcanede desde o dia 13 de Junho; a diferença que existe é o modelo de
funcionamento e as suas valências, os utentes que não têm médico de família com este
novo modelo estarão sempre assegurados ou seja não estando em nenhum ficheiro dos
médicos, terão sempre consultas asseguradas. --------------------------------------------------- sobre o Espaço do Cidadão, a Junta de Freguesia de Alcanede cumpriu todos os
procedimentos necessários (formação dos funcionários, candidaturas, etc….) mas
neste momento está em “stand-by” por parte da Câmara Municipal de Santarém,
porque está agora nas alçadas da Agência da Modernização Administrativa a decisão.
--- Informou que entre a Quercus e Câmara Municipal de Santarém existe um
protocolo que consiste na recolha de rolhas de cortiça que poderão ser colocadas num
depósito próprio na secretaria da Junta de Freguesia; ------------------------------------------ A Lei das 35 horas semanais entra em vigor no dia 01 de Julho, em termos de
funcionamento administrativo não afectará os fregueses; -------------------------------------- Louvor sobre a temática do Luto que ocorreu na palestra promovida pela Junta de
Freguesia de Alcanede em conjunto com o psicólogo Dr. Abel Carreira e com o Sr. Pe.
Vicente; houve uma grande aderência, estando a sala repleta; -------------------------------- Felicitações à Cristina Correia, aluna da EB 2,3 de Alcanede, com o texto o
“Sonho” que ganhou o 3.º prémio a nível nacional do Plano Nacional de Leitura;
--- Felicitações também para Paulo Filipe, campeão europeu na modalidade de duatlo;
--- Movimento de Mochilas às Costas, iniciativa de solidariedade que recolheu quase 2
toneladas de alimentos; ----------------------------------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ---------------------------------------------------------------------------------------------
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--- O João Ferreira, elemento da organização Mochila às Costas referiu que este ano
tiveram mais alimentos recolhidos e mais elementos que participaram. --------------------- 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, 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 ------------------------------------_________________________________________
(Alda Manuela de Jesus Inácio Costa)

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

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

