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--- SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSETE. --------------------------------------------------------------------- Aos vinte e sete dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezassete, 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 do Relatório e Conta de Gerência do Ano de dois
mil e dezasseis e execução do PPI de dois mil e dezasseis; ----------------------------------- Ponto três: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
dezassete; --------------------------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro: 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, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, António Manuel da Piedade Batista,
Marco Paulo Pinheiro de Jesus Inácio e Nuno Quitério Braz Lopes. ------------------------- Ausências: Elvira Catarino Batista, Gilberto Manuel Augusto Leandro e Rui
Manuel Carreira dos Reis. -------------------------------------------------------------------------- Verificada a existência de quorum, 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 da
Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, a solicitar justificação da sua ausência à
anterior sessão do dia vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis, que por
motivos de ordem pessoal e profissional não pode estar presente e ainda um
requerimento da Sr.ª Elvira Catarino Batista, solicitando a justificação da sua ausência
à presente sessão, que por motivos profissionais, não lhe foi possível estar presente. ----- Os referidos pedidos de justificação de ausência foram aceites. -------------------------- Seguidamente, procedeu-se à leitura da convocatória para a presente sessão, assim
como à leitura da correspondência existente. --------------------------------------------------
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--- 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, o mesmo informou todos os presentes que a biblioteca da Junta de
Freguesia de Alcanede recebeu um espólio de cerca de dois mil e quinhentos livros
doados por um particular, bem como estantes para os mesmos. Sugeriu ainda que fosse
feito um agradecimento público pela doação.---------------------------------------------------- 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 informação da Presidente da Junta de Freguesia de Alcanede, o Sr.
Presidente da Assembleia, deu a palavra aos membros desta Assembleia não tendo
havido qualquer solicitação para o uso da palavra.--------------------------------------------- Este ponto da ordem de trabalhos não carece de qualquer votação. ----------------- Ponto Dois: Apreciação e Votação do Relatório e Conta de Gerência do Ano de
dois mil e dezasseis e execução do PPI de dois mil e dezasseis; ------------------------------ Sobre este ponto da ordem de trabalhos usou da palavra o Sr Presidente da
Assembleia de Freguesia e reforçou que ao ser lido o preâmbulo introdutório, é
esclarecedor sobre todo o conteúdo do documento.--------------------------------------------- Após análise e todos os esclarecimentos prestados sobre este assunto, o Sr.
Presidente da Assembleia, submeteu a votação, o Relatório de Conta de Gerência do
Ano de dois mil e dezasseis e execução do PPI de dois mil e dezasseis, tendo sido
deliberado aprovar o mesmo, por unanimidade. --------------------------------------------- Ponto Três: Primeira alteração do Orçamento e PPI para o Ano de dois mil e
dezassete; --------------------------------------------------------------------------------------------- Pelo Sr. Presidente da Assembleia, foi lida e colocada à discussão e apreciação a
presente proposta sobre este assunto, apresentada pela Junta de Freguesia: ----------------- O Sr. Presidente da Assembleia, submeteu a presente proposta a votação, tendo
sido aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- Ponto Quatro: Assuntos de interesse para a Freguesia. -----------------------------
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--- Sobre este ponto da Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, deu a
palavra aos membros da Assembleia, tendo usado da palavra a Sra. Presidente da
Junta de Freguesia de Alcanede e referiu a situação do Cemitério dos Casais da
Charneca, já referido na reunião anterior, em que o mesmo está sobrelotado e
equaciona-se a suspensão temporária da concessão perpétua de terrenos. No entanto,
tentou-se chegar a uma outra solução com o alargamento para terrenos contíguos, os
quais foram prontificados pelo Sr Leonel Zibaia (mais conhecido na localidade por
“Espalha”). Mais ainda se referiu que será apresentada uma proposta ao referido
senhor para que o mesmo não saia prejudicado.------------------------------------------------- Destacou que no dia dois de fevereiro ocorreu uma reunião com a Sra Secretária de
Estado da Administração Interna para tornar mais célere o processo de criação da
extensão/posto da Guarda Nacional Republicana em Alcanede. Informou ainda que já
voltou a questionar o Sr Presidente da Câmara Municipal de Santarém, mas o mesmo
ainda não teve qualquer informação. Referiu ainda que o espaço destinado às
instalações, está neste momento cedido à Pastoral Juvenil de Alcanede, mas que o Sr
Padre tem conhecimento que caso haja luz verde para a instalação do posto, o espaço
terá de ser disponibilizado.-------------------------------------------------------------------------- Informou ainda que ocorreu uma reunião com todas as juntas de freguesia e o
executivo da Câmara Municipal de Santarém. O Sr Presidente Ricardo Gonçalves fez
uma visita técnica à freguesia para detetar necessidades ou falhas no sistema de
saneamento e de águas, bem como verificar da necessidade de alcatroamentos. Referiu
ainda a tão desejada construção do passeio na estrada nacional 362, do centro da vila
de Alcanede até ao Centro de Saúde, mas que infelizmente o mesmo não pode ser
feito, não por vontade da Junta de Freguesia, mesmo tendo esta a calçada oferecida,
mas porque a autarquia não pode intervencionar sem a ordem das Infraestruras de
Portugal, entidade responsável pela referida estrada. ------------------------------------------- Também o projeto “Incubadora de Empresas de Alcanede” que surgiu de uma
parceria entre a CMS e a NERSANT, foi destacado na mesma reunião com o Sr
Presidente, em que o espaço das instalações do antigo Jardim de Infância de Alcanede
foi solicitado novamente visto que está cedido ao Agrupamento de Escolas de
Alcanede através de um protocolo, para vir a ser a futura sede da Incubadora de
Empresas. Prevê-se um investimento de cento e cinquenta mil euros no espaço para
apetrechamento partilhado ente a CMS e pela NERSANT. Em anexo a esta ata fica o
documento relativo ao protocolo da candidatura do Projeto Encubadoras de Empresas.-
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--- Quanto ao Parque Desportivo de Alcanede, a Sra. Presidente do Executivo,
referiu que foi feita a alteração do saldo para esta rubrica para que se possa vir a
equacionar fazer obras e melhoramentos no referido espaço, caso a Câmara contemple
a transferência de verbas. --------------------------------------------------------------------------- Foi referido, na dita reunião, a falta de segurança no acesso entre o Centro Escolar
de Alcanede e a Escola Básica de Alcanede e tentou equacionar-se uma solução, mas
esta passará sempre pela CMS que já tem um projeto previsto minimizando a
circulação automóvel em frente à escola.--------------------------------------------------------- Cristina Neves, Presidente do Executivo informou ainda que o Castelo de
Alcanede foi alvo de atos de vandalismo. Referiu que o castelo, ao contrário do que
muitos possam pensar não é da Junta de Freguesia, mas sim da DGPC. Informou que
já fez inúmeros contactos para esta instituição no sentido de que se encontrar uma
solução. Mais referiu que o castelo foi alvo de novos atos de vandalismo e desta vez
foi cortado o cabo do poste onde é hasteada a bandeira. Esclareceu que foi feita uma
visita ao castelo pelos técnicos responsáveis, onde a DGPC proibiu terminantemente o
acesso à torre de menagem, até para a colocação de um simples cabo para que a
bandeira possa ser hasteada. A Presidente do Executivo, informou que fez a
comunicação às autoridades dos atos de vandalismos e que a mesma respondeu através
de ofício que após ter feito uma visita in loco verificou os atos de vandalismos e
referiu ainda que a falta de iluminação é propícia aos referidos atos. A Sra.
Presidente, esclareceu que é de lamentar esta situação, mas que muitos dos fregueses
não têm conhecimento que este património não é da autarquia e que não tem forma de
proceder legalmente a qualquer reparação/manutenção. Informou todos os presentes
que nesta fase, à autarquia resta apenas a denúncia desta situação aos meios de
comunicação social, pois quem de direito não resolve e não dá sequer a possibilidade
da Junta resolver.------------------------------------------------------------------------------------- A Sr. Presidente enalteceu ainda a parceria estabelecida entre a Junta de Freguesia
de Alcanede, de Abrã e de Arrouquelas que procederam à marcação dos caminhos de
Fátima no âmbito da visita do Papa a Portugal, colocando assim os marcos
identificativos dos percursos. ---------------------------------------------------------------------- A funcionária Edite Marques Silva, fez um pedido para sair da autarquia pois em
termos de vida pessoal a distância que fazia diariamente era muita e assim sendo foi
transferida para outra instituição pública, em Rio Maior. A Sra. Presidente, Cristina
Neves, informou os presentes que o Sr. Arnaldo Marques, funcionário também desta
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autarquia atingiu a idade por lei para solicitar a sua aposentação e que já não está em
exercício de funções.--------------------------------------------------------------------------------- Cristina Neves, Presidente do Executivo, agradeceu ainda o espólio doado a esta
autarquia para a biblioteca, bem como o livro “Alcanede Minha Mátria” doado por um
particular, o Sr Joaquim Victorino, de Mosteiros.----------------------------------------------- O Sr. Jorge Rodrigues, questionou ainda sobre a situação do acidente ocorrido
novamente na ponte da Quinta da Rainha, tendo sido esclarecido que foram tomadas as
diligências necessárias para a sua resolução.----------------------------------------------------- Esgotada a Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia, declarou
aberto o PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO, tendo usado da
palavra: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Henrique Cordeiro, morador em Vale da Trave, começou por referir que as
parcerias são muito importantes e que deveriam ser estabelecidas entre a Junta de
Freguesia de Alcanede e os Conselhos Diretivos de Baldios. De seguida questionou
sobre a limpeza dos terrenos que é obrigatória nesta época de calor que se aproxima.----- Cristina Neves, Presidente do Executivo, enalteceu as pessoas que têm a coragem
e a frontalidade de falar diretamente com a própria e agradece que as mesmas o
continuem a fazer. Relativamente à questão do corte de ervas informou que a aplicação
de curas será inviabilizada a curto prazo. Assim sendo o corte terá de ser com
máquinas. --------------------------------------------------------------------------------------------- Relativamente ao Cemitério de Vale da Trave, o Sr. Henrique Cordeiro, informou
que o mesmo precisa de ser intervencionado com a construção de um passeio entre o
centro da localidade e o mesmo, bem como a necessidade de se proceder à manutenção
do espaço. A Presidente do Executivo, informou que existe um projeto feito pela
Câmara Muncipal de Santarém para a construção do passeio, em que a Junta de
Freguesia disponibilizará as máquinas e o Conselho Diretivo dos Baldios entrará com
as verbas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida frisou a necessidade de se proceder à construção de maciços/bases em
cimento para os caixotes dos lixos na localidade. O executivo respondeu que irá
diligenciar esforços para a sua resolução. -------------------------------------------------------- O Sr. Henrique Cordeiro, referiu ainda que as bocas de incêndio na localidade de
Vale da Trave continuam sem estar acessíveis aos Bombeiros e que é necessário que a
Câmara resolva este problema. Para finalizar, enalteceu o facto da Junta ter procedido
à intervenção dos melhoramentos das bermas na localidade. A Presidente do

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE ALCANEDE

322

MANDATO 2013/2017
ATA N.º 01/2017
Sessão Ordinária de 27 de abril de 2017

Executivo, informou que o comandante dos Bombeiros já se esgotou em
comunicações sobre a questão das bocas de incêndio, para a Câmara Municipal de
Santarém e que até ao momento ainda não houve resolução ou qualquer comunicação.
A mesma solicitou ao Sr Presidente da Assembleia que oficie o assunto para a CMS
mostrando a posição desta Assembleia, o qual concordou com a proposta.------------------ O Sr. António Batista, referiu que tem na sua empresa muitos acessórios
necessários para as referidas bocas de incêndio e que estas seriam uma solução para o
problema das bocas de incêndio. A Sra. Cristina Neves, Presidente do Executivo,
questionou diretamente o Sr. António Batista, se a Junta de Freguesia de Alcanede
poderá contar com a sua colaboração na cedência das referidas peças, caso haja
autorização por parte da Autoridade Nacional, ao que foi respondido que sim. Mais
esclareceu que o Sr Comandante dos Bombeiros de Alcanede, Filipe Regueira, já
comunicou por inúmeras vezes à Câmara a necessidade de se proceder ao teste das
bocas de incêndio de forma a assegurar que os camiões dos bombeiros consigam
atestar em caso de emergência.--------------------------------------------------------------------- A Presidente do Executivo, enalteceu a presença assídua do Sr Henrique Cordeiro
nas sessões desta Assembleia e a forma como comunica as reparações/arranjos
necessários na sua localidade e freguesia. -------------------------------------------------------- Nelson Santos, morador em Viegas, questionou se há alcatroamentos previstos
para a localidade de Viegas. A Sra. Cristina Neves, Presidente do Executivo,
comunicou que a Rua da Chainça é uma das ruas que está prevista ser alcatroada, bem
como outras ruas na freguesia que também foram alvo de candidatura.---------------------- Solicitou ainda esclarecimentos sobre as grelhas do saneamento na Rua da Chainça
que estão muitas vezes levantadas. Cristina Neves, informou que a conduta está
sempre com problemas mas que, em vez de ser arranjada, irá ser construída uma
conduta nova entre os Mosteiros e as Viegas.---------------------------------------------------- O Sr. Nelson, referiu que os contentores do lixo são manuseados com falta de
cuidado por parte dos funcionários que fazem a recolha do lixo. O executivo agradeceu
o alerta e informou que já tinham verificado in loco esta situação e irão fazer novas
informações à Câmara Municipal relativamente a esta falta de zelo na forma de
manuseamento dos mesmos.------------------------------------------------------------------------ O Sr. Presidente da Assembleia convidou todos os presentes no fim de semana de
seis e sete de maio, a participarem na quarta mostra de vinhos em Aldeia da Ribeira
enaltecendo a atividade dos dezanove produtores locais.-------------------------------------
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--- 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 cinquenta 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 ------------------------------------_________________________________________
(Alda Manuela de Jesus Inácio Costa)

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

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

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