ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

309

MANDATO 2013/2017
ATA N.º 06/2016
Sessão Ordinária de 29 de dezembro de 2016

--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DEZEMBRO DO ANO
DE DOIS MIL E DEZASSEIS. ------------------------------------------------------------------ Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas
vinte e uma horas e quarenta 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 Orçamento, PPI e Mapa de
Pessoal para 2017; ----------------------------------------------------------------------------------- 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, Elvira Catarino Batista, Marco
Paulo Pinheiro de Jesus Inácio, 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 e Alda Manuela de Jesus Inácio Costa. -------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, o Sr. Presidente da Assembleia, convidou o
Sr. Gilberto Manuel Augusto Leandro, para assumir as funções de primeiro
secretário, devido à Sra. Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, estar a faltar à presente
sessão e o Sr. Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio, para assumir as funções de
segundo secretário, devido à Sra. Carmen Teresa Aires Antunes Santos, não estar
presente. ----------------------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, declarou aberta a sessão, tendo procedido à
leitura da convocatória e da correspondência existente nomeadamente de uma
comunicação enviada via electrónica pelo Sr. Manuel da Piedade Batista, a solicitar
justificação da ausência à presente sessão, em virtude de estar ausente do país e
requerimento também enviado via electrónica da Sr.ª Carmen Teresa Aires Antunes
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Santos, que solicita a justificação da sua falta à presente sessão que por motivos
profissionais e pessoais a impedem 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. ----------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, chamou a atenção pelas ausências às Sessões,
nomeadamente à ultima sessão tendo por duas vezes havido falta de quórum. ------------ Iniciado o PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA, pelo Sr. Presidente da
Assembleia, foi concedida a intervenção dos membros da Assembleia, tendo usado da
palavra: ------------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Gilberto Leandro, colocou as seguintes quatro questões: ------------------------ - Se a Empresa Ferrovial Serviços, já iniciou os serviços de recolha dos resíduos
sólidos na nossa Freguesia? ------------------------------------------------------------------------ - Qual a manutenção a fazer aos contentores do lixo existentes e quando vão fazer o
serviço? -------------------------------------------------------------------------------------------- - Como está a situação do passeio de Alcanede entre a farmácia e o Centro de
Saúde ? ------------------------------------------------------------------------------------------------ - E ainda questionou sobre a manutenção de paredão da Vila de Alcanede. ------------- - Tomou a palavra a Sr.ª Presidente da Junta, Cristina Neves, dando as boas
vindas e formulando votos de Boas Festas a todos os presentes e respondeu às
questões colocadas: ---------------------------------------------------------------------------------- Relativamente à Empresa Ferrovial Serviços, iniciou a recolha no dia cinco de
Dezembro, três vezes por semana, em dias diferentes, mas em todos os lugares da
Freguesia, a manutenção inclui a lavagem e desinfestação dos contentores de dois em
dois meses, o entanto já se verificou-se o mau tratamento dos contentores por parte dos
funcionários que fazem a recolha, e algumas faltas na recolha em alguns sítios, tendo
esta situação no entanto já sido reportada. ------------------------------------------------------- Deve-se informar os fregueses se detetarem anomalias podem comunicar à Junta
de Freguesia para depois se enviar à Câmara Municipal sendo da responsabilidade da
mesma este serviço. --------------------------------------------------------------------------------- Informou também que a Câmara Municipal fez o investimento para renovação de
contentores, tendo sido efectuado pelos funcionários da Junta de Freguesia, um
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levantamento dos baldões e contentores danificados e enviado à Câmara para sua
substituição. ------------------------------------------------------------------------------------------ Sobre o passeio em Alcanede, a responsabilidade é das Infraestruturas de Portugal a
Câmara não pode atuar nem a Junta de Freguesia. ---------------------------------------------- Relativamente ao paredão da Vila, o financiamento continua pendente nas GOP –
Grandes Opções do Plano do Município, continua a rubrica em aberto no orçamento
na Câmara, e a Junta de Freguesia continua a insistir nesta situação. ------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia, Jorge Rodrigues, referiu que há algum tempo
atrás esteve na sessão da Assembleia o comandante dos Bombeiros e foi-lhe pedido
informação dos marcos de água, tendo o Sr. Comandante informado que já por várias
vezes efectuou o pedido tanto verbalmente como por escrito ao Município, não tendo
obtido qualquer resposta, assim que tiver alguma informação comunicará à
Assembleia. ------------------------------------------------------------------------------------- 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; --------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, procedeu à leitura integral do documento
emanado pelo executivo para conhecimento dos presentes. ----------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, informou que o IEFP honrou o protocolo com a Junta
de Freguesia até 01/11/2016, o PAQ – (Posto de Apresentações Quinzenais) existente
na Secretaria desta Freguesia, terminou devido ao governo aprovar um decreto Lei que
anulava as apresentações quinzenais que os desempregados a receber subsidio de
desemprego estavam obrigados a fazer. ---------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, agradeceu a colaboração do Sr. Nuno Brás, membro
desta Assembleia na ajuda da identificação dos proprietários dos terrenos circundantes,
ao cemitério de Bacelos e à localização dos marcos junto do mesmo, a fim de se
proceder à limpeza em seu redor e junto da capela. Efectuou-se a abertura de um
arruamento em volta do cemitério, para não acumular lixos como muitas vezes se
verificava, mas no entanto verificou-se já que, alguns utentes deixaram lixo no espaço
limpo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ---------------
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--- Ponto Dois: Apreciação e votação da Proposta de Orçamento, PPI e Mapa de
Pessoal para 2017----------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, solicitou ao executivo que possa
falar acerca do relatório apresentado. ------------------------------------------------------------- A Sr.ª Presidente da Junta, Informou que basicamente é idêntico ao ano anterior,
altera 2 ou 3 pontos. --------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Parque Infantil, está concluído.------------------------------------------- A realização da ExpoAlcanede foi efectuada pela Junta com grandes dificuldades,
mas com o apoio da Câmara Municipal, Águas de Santarém, e o patrocínio da firma
Filstone, Comércio de Rochas, Lda,. A Expo foi muito boa com grande sucesso a nível
social, juntando o convívio das Associações e população em geral.------------------------ Contudo a Junta prevê a realização do evento de dois em dois anos, devidos ao
elevado custo, os gastos são feitos em Setembro e este encargo estende-se até aos
meses de Março e Abril do ano seguinte. -------------------------------------------------------- Para além das despesas de investimento na realização do evento com o aluguer das
tendas, cozinhas, estrados, stands, entre outros, animação, consumos, licenças,
publicidade, preparação do parque da feira, com a intervenção das nossas máquinas,
mão-de-obra par pequenas reparações, e conservações necessária para a logística, por
vezes pouco visíveis para a maioria das pessoas , representam um investimento de
cerca de 40.000,00€ para a Freguesia. Todas as obras de conservação e restauro e
pinturas têm sido possíveis devido aos recurso humanos da JFA e dos encaminhados
pelo IEFP, através de candidaturas aprovadas.--------------------------------------------------- Referiu o investimento que foi feito no Centro de Saúde antigo, nas pinturas,
reparações de fissuras no telhado provocando grandes infiltrações de águas nas
paredes e teto, limpeza do terreno e seu jardim, parque de estacionamento. Tendo a
Junta insistindo junto da Câmara Municipal, para que este espaço acolha o Posto da
G.N.R. em Alcanede, que já há bastante tempo foi aprovado pelo governo. ---------------- Informou que presentemente este espaço está cedido à Paróquia – através do Sr. Pe.
António Vicente, para a catequese dos jovens do Grupo Pastoral Juvenil da Freguesia
que se reúnem de 15 em 15 dias. ------------------------------------------------------------------ Relativamente ao Espaço Cidadão, não esta a funcionar devido à abertura da Loja
do Cidadão no Município, mas continua em aberto a criação deste serviço na nossa
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Rendas e Plano 2017 – Aumento de 1.900 € para 4.000 €, deve-se ao facto de
existir a eventual possibilidade que surgirem novos arrendatários., apesar do Edifício
necessitar de grandes obras de restauro, para que se possa arrendar as duas fracções
livres.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Receita de venda de bens e serviços correntes – 55.560 €, aumento de vendas de
terrenos nos cemitérios, taxas, provenientes da renda da antena da Vodafone e da casa
em Santarém. --------------------------------------------------------------------------------------- Questionou o Sr. Presidente de Assembleia, se a delegação de competências da
Câmara Municipal, está a ser renumerada dentro dos prazos.
--- Respondeu a Sr.ª Presidente da Junta, que a Câmara está a pagar mensalmente os
duodécimos dentro da data acordada. ------------------------------------------------------------ Por não haver pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia, submeteu
a presente proposta 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 ou do executivo, tendo usado da palavra a Sr.ª
Presidente que informou sobre a aposentação do funcionário Sr. Arnaldo José de Jesus
Marques, que se iniciou a tratar todos os documentos para o efeito. ------------------------- O Sr. Gilberto Leandro, agradeceu o esforço que o executivo teve para a resolução
de todos os problemas. Em 11 anos que faz parte da Assembleia, leva dissabores
devido ao facto de tantas vezes ser necessário falar no assunto que seria facilmente
resolvido por máquinas do Município. Gostaria de saber o total do investimento na
reparação da ponte de Casais da Charneca. É lamentável, absurdo que tenha demorado
três anos a realizar a obra. -------------------------------------------------------------------------- Relata desaparecimento da participação cívica nesta Assembleia. ------------------------ Respondeu a Sr.ª Presidente da Junta, que também ela às vezes se sente
desmotivada, por ter de quase mendigar para a Freguesia de Alcanede, e as Entidades
fazem que não ouvem. Exemplificou o caso do Castelo de Alcanede, fala regularmente
para Lisboa e não obtém resposta. Por vezes o executivo extrapola as suas
competências porque tem de resolver problemas por causa da inercia dos organismos.
--- Informou ainda a Sr.ª Presidente da Junta, que o executivo está preocupado com
a falta de espaços no cemitério de Casais da Charneca. O problema é que grande parte
das sepulturas são de concessão perpetua. É urgente a resolução desta situação. ---------
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--- Sugere o membro Sr. Gilberto Leandro, o envio de uma carta aos proprietários
confinantes a solicitar uma reunião manifestando o interesse da compra do terreno para
ampliação do cemitério. ----------------------------------------------------------------------------- Informou a Sr.ª Presidente da Junta, que convidou a IPSS a vir à biblioteca da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- É expectável que em Alcanede se vá criar o Centro de Inovação Empresarial, em
parceria com a Câmara, Nersant e Junta de Freguesia, segundo informação do Sr.
Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------------------- O Sr. Presidente da Assembleia, convida todos os membros da Assembleia a estar
presentes nos festejos anuais de Aldeia da Ribeira no próximo mês de Janeiro de 2017.
--- 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 três horas e doze 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- O PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________
(Jorge Manuel Fernandes Rodrigues)
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-------------------------------------- O PRIMEIRO SECRETÁRIO ------------------------------------_________________________________________
(Gilberto Manuel Augusto Leandro)

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

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

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