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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA TREZE DE OUTUBRO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS. ----------------------------------------------------------------------- Aos Treze dias do mês de outubro, do ano de dois mil e dezasseis, 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 Locação de copiadora –
compromisso plurianual; ---------------------------------------------------------------------------- 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, Nuno Quitério Braz Lopes, Gilberto Manuel Augusto Leandro e Rui Manuel
Carreira dos Reis. ------------------------------------------------------------------------------------ Ausências: Carmen Teresa Aires Antunes Santos, António Manuel da Piedade
Batista, Elvira Catarino Batista e Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio. ------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, convidou o
Sr. Gilberto Manuel Augusto Leandro, 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 dos requerimentos apresentados por email
dos seguintes membros da Assembleia: ---------------------------------------------------------- - Sr.º António Manuel da Piedade Batista, a solicitar justificação da sua ausência
à sessão de trinta de junho, que por motivos de Saúde o impediram de estar presente.
--- - Sr.ª Elvira Catarino Batista, solicitando as justificações da sua ausência às
sessão anteriores, de vinte e nove de Setembro, sete de outubro e à presente sessão,
que por motivos de ordem profissional e ausência do país a impediram de estar
presente às Sessões. -------------------------------------------------------------------------------
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--- - Sr. Rui Manuel Carreira dos Reis, que solicita a justificação à sessão de vinte e
nove de Setembro, que por compromissos profissionais e pessoais o impediram de
estar presente. ---------------------------------------------------------------------------------------- - Sr.ª Carmen Teresa Aires Antunes Santos, solicitando a sua falta à sessão de
vinte e nove de Setembro, que por motivos profissionais, a impediram de estar
presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Sr. Gilberto Manuel Augusto Leandro, solicitando a sua falta à sessão de vinte
e nove de Setembro, que por motivos profissionais, impediram a sua comparência à
sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Srª. Alda Manuela Jesus Inácio Costa, solicitando a sua falta à sessão de sete
de outubro, que por motivos de ordem pessoal a impediram de estar presente. ----------- Os referidos pedidos de justificação de ausências 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: ---------- O Sr. Gilberto Leandro que na sua intervenção propôs a realização de um evento
no próximo dia um de dezembro para comemorar o “não arranjo” da ponte de Casais
da Charneca que continua sem ser intervencionada pela Câmara Municipal de
Santarém e convidou todos os elementos desta assembleia para estarem presentes na
dita efeméride.---------------------------------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, esclareceu todos os presentes que na
reunião de junho da Assembleia de Freguesia, foi referido que já havia sido enviado
um ofício para a Câmara Municipal de Santarém. Informou que, segundo a Câmara,
existem duas obras já adjudicadas, sendo elas o melhoramento e reparação da estrada
conhecida como “Estrada dos Valinhos” e a dita ponte de Casais da Charneca, pelo
que se prevê que a sua conclusão seja até dia trinta e um de dezembro de dois mil e
dezasseis.---------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr Gilberto Leandro, reforçou ainda a preocupação de alguns empresários
locais que por ali passam frequentemente e que têm mostrado a sua preocupação pela
falta de segurança que aquela ponte representa. Mais salientou que o senhor presidente
da Câmara será convidado a estar presente neste evento que irá ser dinamizado.----------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, felicitou o executivo pela
inauguração e abertura do parque infantil de Alcanede e pela iniciativa, referindo o
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sucesso que tem sido, destacando a título de exemplo a quantidade de pessoas que o
frequentam diariamente, incluindo ele próprio com as suas filhas. Referiu ainda a
realização da Expo Alcanede e felicitou a Sra. Presidente pela mesma. Destacou que
ao nível das associações foi dos melhores anos em termos de receitas.----------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, agradeceu as palavras e referiu que apesar do
interregno de um ano, se verificou que a autarquia continua a contar com as pessoas e
que aqueles que nunca contribuíram e que ainda difamaram o executivo estão no
mesmo sítio, pois continuam a não estar presentes; já os outros, aqueles que sempre
apoiaram, continuam a fazê-lo de coração aberto. Destacou o subsídio da Câmara
Municipal de Santarém, aprovado na última sessão de Assembleia, e ainda o das
Águas de Santarém, bem como outros incentivos financeiros espontâneos de
empresários locais.----------------------------------------------------------------------------------- Salientou ainda de forma salutar, que verificou que os empresários locais referiram
que a sua presença na Expo tem muito mais a ver com o factor social e não tanto com
o fator económico. Reforçou a ideia de que o facto da Expo Alcanede ter parado um
ano permitiu alguma agilidade financeira e que a Câmara Municipal não está a fazer
nenhum favor à freguesia e que apenas está a retribuir o apoio que esta zona norte do
concelho tem dado à própria Câmara. A título de exemplo referiu o valor do IMI pago
pelos nossos fregueses. Evidenciou ainda a divulgação que foi feita nas redes sociais e
nos meios de comunicação social. Apesar dos subsídios, mais de metade do evento
fica ao encargo da freguesia, mas o executivo consciente das suas dificuldades decidiu
realizar o evento, pois considerou e considera que é importante a sua dinamização.
Frisou que a decisão da sua realização poderá, futuramente, ser ou não anual apesar de
ter sido referido pelo presidente da Câmara que seria anual.----------------------------------- Relativamente ao parque infantil destacou a grande utilização do circuito de
manutenção, bem como do espaço envolvente. A Sr. Presidente partilhou com todos
os presentes alguma da sua tristeza pois nem sempre tem contado com a presença de
todos os elementos da Assembleia em muitos dos eventos que têm ocorrido na
freguesia, apesar dos mesmos serem sempre convidados.-------------------------------------- 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; -----------------------------------------------------------------------------------
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--- Foi lida, pelo Sr. Presidente da Assembleia, a informação emanada pelo executivo
acerca da atividade da freguesia e da sua atividade financeira.-------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- O Sr. Presidente da Assembleia, questionou o executivo acerca da sinalização e
se já há uma data prevista para a sua colocação.---------------------------------------------------- A Sra. Cristina Neves, respondeu que na reunião que teve com a entidade
responsável, não foi fácil equacionar uma proposta que fosse conveniente para todos,
mas sobretudo para os moradores. Foi equacionada uma proposta de trânsito alternado
porque a colocação de sentidos proibidos não é uma situação pacífica. Destacou ainda
a parceria com o Centro de Emprego para que as apresentações quinzenais dos
desempregados pudessem ser feitas na Junta e assim evitar custos de deslocações dos
nossos fregueses a Santarém. Todos os elementos presentes foram ainda informados de
que o Executivo tem vindo a diligenciar esforços para que os cemitérios da freguesia
sejam todos pintados. A pintura do dos Bacelos já foi realizada, bem como no do Vale
da Trave e no dos Casais das Charneca, ficando em falta agora o de Valverde e de
Alcanede que se prevê ser no próximo ano. Agradeceu ainda o contributo do Sr Nuno
Quitério, membro desta Assembleia, na identificação das árvores de grande porte junto
ao cemitério dos Bacelos que careciam de corte por questões de segurança.---------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DE PROPOSTA DE
LOCAÇÃO DE COPIADORA – COMPROMISSO PLURIANUAL; ------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, passou a palavra à Sr.ª Presidente da Junta,
Cristina Neves, que referiu foi feito um contrato para colocação de uma nova
fotocopiadora, tendo a antiga sido colocada no Centro Escolar de Alcanede para ir ao
encontro das necessidades daquele estabelecimento de ensino.-------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, questionou o executivo se as
associações das diversas localidades da freguesia poderiam continuar a usufruir de
fotocópias que a Junta sempre disponibilizou quando necessário, ao que foi respondido
afirmativamente pela presidente do executivo.--------------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------- PONTO TRÊS: ASSUNTOS DE INTERESSE PARA A FREGUESIA;---------- O Senhor Presidente da Assembleia, deu a palavra à Sr.ª Presidente, Cristina
Neves, que agradeceu mais uma vez a todos os funcionários da Junta de Freguesia pelo
seu trabalho, esforço, dedicação e disponibilidade durante a Expo Alcanede e, uma vez
presente no público a Sra. D. Belmira Sampaio, funcionária da instituição, foi
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enaltecido o seu contributo, bem como o de todos os seus colegas.--------------------------- A Sra. Cristina Neves, convidou ainda todos os elementos da Assembleia a
estarem presentes na noite de fados que irá decorrer na Associação do Prado no
próximo fim-de-semana. ---------------------------------------------------------------------------- Destacou a inauguração do Espaço de Trocas direcionado para a ajuda aos mais
desfavorecidos e promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Alcanede, frisando o
papel da Junta de Freguesia de Alcanede, no apoio que tem dado a esta instituição quer
ao nível das iniciativas promovidas, quer ao nível social na valência de apoio às
crianças do ATL, cedendo para isso o transporte da autarquia. Referiu que este apoio é
uma mais-valia para estas crianças, pois caso contrário a maioria delas não poderia
frequentar este espaço pois os pais não teriam a possibilidade de ali os ir levar
diariamente. Para além disso, frisou que a maioria destas crianças chegam a ter como
únicas refeições as que fazem ali. Informou ainda que o Espaço Trocas está aberto
duas vezes por semana.------------------------------------------------------------------------------ A Sra. Presidente do Executivo, referiu que a Câmara Municipal de Santarém
propôs a colocação de duas auxiliares para o Centro Escolar de Alcanede e que a Junta
de Freguesia de Alcanede assumiu os contratos de Emprego e Inserção a estas duas
funcionárias, bem como assumiu os encargos associados à sobretaxa da bolsa, com o
seguro e com o subsídio de almoço e de transporte. Destacou que ambas as senhoras
colocadas são da freguesia, até porque essa é umas das prioridades na colocação.--------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, não tendo ninguém
usado da palavra. ----------------------------------------------------------------------------------- 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 duas hora 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 os quais conjuntamente a subscrevem e assinam com
o Sr. Presidente da Assembleia. -----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
(Jorge Manuel Fernandes Rodrigues)

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
(Alda Manuela de Jesus Inácio Costa)

--------------------------------------- O SEGUNDO SECRETÁRIO -----------------------------------_________________________________________
(Gilberto Manuel Augusto Leandro )

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

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

