
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Acta Número Dois

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, na sede da Junta de

Freguesia de Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima, reuniu em

sessão ordínária a Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima. Estíveram presentes os

Senhores Deputados Margarida Caetano, Henrique Silva, Célia Domingues, Miguel Caetano,

Carine Moreira, Marco Dionísio, Ana Figueirinha, Rodrigo Costa e Vânia Oliveira.

Por parte do Executivo da Junta de Freguesia, estiveram presentes, o Sr. Tesoureiro Hugo

Vieira e a Sra. Secretária Telma Outeiro.

A sessão foi presidida pela Sia. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Margarida

Caetano, que começou por cumprimentar todos os participantes na assembleia e referir que é
com muito orgulho e sentido de missão que aceitou este cargo. Desejou em seguida boas

festas a todos os presentes e à população em geral bem como as melhoras ao Sr. Presidente

da Junta, o Sr. Tiago Santos. Logo de seguida informou que a data da assembleia não poderia

ser mais adiada e como estamos em situação pandémica aconselhou a nenhum dos presentes

a retirar a máscara e quando necessitassem de falar teriam de ligar o micro pois as assembleias

são gravadas para efeitos de redações de atas, as mesmas depois de serem redigidas serão

enviadas e aprovadas na assembleia seguinte. Pediu a todos os presentes que sejam breves

nas questões e nas respostas.

lnformou que as senhas de presença de cada assembleia serão pagas anualmente caso

ninguém se oponha.

Propôs às 2 bancadas terem um representante único para falar e para votar. O Senhor

Deputado Rodrigo Costa sugeriu para votar cada um votasse por si, para falar cada bancada

teria o seu representante. Assim na bancada do PS o representante seria o Sr. Deputado
Marco Dionísio e na bancada do PSD seria a Sra. Deputada Carina Moreira.

Por fim apelou a todos os deputados, que como estão aqui para trabalhar todos na mesma

direção, que respeitassem as diferentes opiniões que vão sempre surgir.

Havendo quórum, a Sra. Presidente de Mesa declarou aberta a sessão, eram vinte e uma horas

e L0 minutos com a seguinte ordem de trabalhos:
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Período "Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse local

Período "Ordem do Dia"

ponto 1 - Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato

202112O25;

ponto 2 - Apresentação e apreciação dos relatórios de actividade e financeiro da lunta de

Freguesia, refe re nte ao período t9 I I0 / 2O2L a 23 I 12 / 2O2t;

ponto 3 - Apresentação, discussão e votação do Regulamento de atribuição de Apoio às

Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria - Atribuição de Apoios para

despesas correntes e despesas de capital para 2022.

ponto 4 - Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências no âmbito da

realização de obras diversas. Aprgsentação, discussão e votação;

Ponto 5 - Mapa de Pessoal 2022. Apresentação, discussão e votação;

ponto 6 - Apresentação e discussão do quadro de Competências, regime jurídico de

funcionamento dos órgãos dos municípios e freguesias - Verificação de conformidade dos

requisitos relativos ao exercício de funções a meio tempo.

ponto 7 - Apresentação e apreciação da prestação de contas parcial, relativo ao exercício de

ot I 01, / 2021, a L8 I 10 / 2021'.

ponto I - Apresentação, discussão e votação do Orçamento e Plano Plurianual de

I nvestiment o para 2022.

Período "Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse local

A presidente da Assembleía deu por aberto o período antes da ordem de dia, questionando se

algum deputado se queria inscrever.

pediu a palavra o Senhor deputado Marco Dionísio, para desejar em nome da sua bancada as

melhoras ao Sr. Tiago Santos e à sua esposa e que retorne rapidamente aos seus trabalhos na

junta. Lembrou que para maior parte dos deputados da Assembleia é tudo uma novidade, e

que estão aqui com uma postura construtiva para a nossa freguesia e näo destrutiva, mas claro

como o Sr. Deputado Rodrigo já tinha referido anteriormente tomaram a opção de votarem

individualmente Porque nem todos
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necessitam de ter a mesma opinião e aconselhou a bancada do PSD a fazer da mesma forma

para o bem da democracia e para que uma pessoa não seja obrigada a votar numa coisa que

não queria que acontecesse.

O Senhor Deputado Marco Dionísio explicou que continua na filarmónica não como presidente

da mesma mas como presidente da assembleia e que deu de caras logo no inicio do mandato

do novo executivo da junta de freguesia com uma alteração do sistema informático e que não

foram avisados e que andaram um pouco perdidos. Em seguida entraram em contacto e que

lhes foi transmitido que tinha havido uma alteração de domínio da junta de freguesia. Como

representante da filarmónica perdeu alguns dos seus emails o mesmo se passando com alguns

emails do PlC. Questionou de seguida o executivo sobre o que aconteceu pois gostaria de

clarificar esta situação.

Tomou a palavra a Sra Secretária Telma e transmitiu que a única alteração que o atual

executivo fez foi centralizar todos os serviços informáticos na mesma pessoa (site e os e-mails)

não pedindo qualquer alteração. Também a junta de Freguesia foi apanhada de surpresa

ficando sem emails durante quase uma semana, o que acabou por prejudicar bastante o

normal funcionamento da junta e por esse motivo fomos obrigados a arranjar uma alternativa

para näo ficarmos sem e-mails. A junta teve de recorrer a uma terceira pessoa para fazer a

recuperação dos e-mails perdidos naquele período de tempo.

O Senhor Deputado Marco Dionísio afirmou que ficou minimamente esclarecido com a

resposta no entanto não percebeu como havendo um domínio, e não sendo ele um

especialista em informática, havendo uma mudança de passwords e centralizar tudo num

único responsável (o que acha muito bem pois havendo uma alteração de executivo é bom

mudar para uma pessoa da confiança deste) bastava uma alteração de password para não

haver uma alteração do domínio e assim não teria havido problemas. Achou também muita

coincidência os emails pararem desde o dia da entrada do novo executivo da junta de

f reguesia.

A Sra. Secretária Telma voltou a afirmar que coincidiu com a entrada do novo Executivo

porque, como referiu, foi decisão do mesmo centralizar todo o serviço só numa pessoa, mas

que tenha conhecimento não foi eliminado o domínio, teve-se sim de criar condições para

recuperar os emails perdidos nessa tal passagem de competências, não querendo entrar em

mais pormenores pois não abonam minimamente à boa relação entre as partes envolvidas

pois como sabemos o processo não foi L}O % pacífico. Por fim questionou senhor deputado

Marco Dionísio se a situação dos emails já estava resolvida ou se podia fazer alguma coisa para

o poder ajudar nesse sentido, disponibilizando se assim o pretenderem o contacto da pessoa a

quem a junta recorreu para resolver a situação.

O Senhor Deputado Marco Dionísio afirmou que pela parte da filarmónica o assunto está

resolvido, faltando resolver pela parte do PlC, não sabendo com quem falar, mas também

ainda não tinha abordado o executivo da junta até ao momento nesse sentido.
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O Senhor Deputado Henrique Silva pediu para intervir e como representante da Associação de

Pais da Bidoeira explicou que já resolveram o problema do domínio e dos emails perdidos,

indicando o nome do senhor David Sousa, do Casal da Quinta como o especialista informático

que resolveu o problema dos emails.

Não havendo mais questões relativas ao período antes da ordem do dia, a Senhora Presidente

da Mesa da Assembleia de Freguesia passou ao ponto L que é o Período da Ordem do Dia:

Ponto 1 - Discussão e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato

2021.12O25;

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia questionou os deputados se haveria alguma

sugestão para alteração do Regimento.

Como ninguém se prenunciou, ficou deliberado que se mantém o regimento atual para o

mandato 2O2t/2O25.

Não havendo mais nenhuma questão passou-se para o ponto 2.

Ponto 2 - Apresentação e apreciação dos relatórios de actividade e financeiro da Junta de

Freguesia, referente ao período 19/101202I a 23/12/202t;

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia relembrou que os documentos referentes a este

ponto e aos seguintes foram enviados anteriormente por email a todos os deputados, que

certamente já'teriam tido oportunidade de analisar os mesmos.

De seguida questionou se alguém estaria interessado em intervir.

O Senhor Deputado Marco Dionísio pediu a palavra e em relação a este ponto 2 , a sua

bancada esteve a analisar e chegaram a conclusão que da parte financeira que não iriam

opinar pois era tudo novo para eles e só o tempo lhes dará conhecimento para opinar e

estarão aqui para irem analisando com o executivo o relatório financeiro. Relativamente ao

relatório das atividades pensam ter partes muito vagas e outras extremamente detalhadas,

mas não sabem se era mesmo assim que anteriormente era feito o relatório. Aproveitou para

dar uma sugestão ao executivo dando como exemplo as partes mais vagas em que referem o

asfalto de uma rua e não se sabe qual foi e ao mesmo tempo descrevem com detalhe a

mudança de uma fechadura, o que na sua opinião não interessa a ninguém.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao Senhor Tesoureiro Hugo.

O Senhor Tesoureiro Hugo elucidou os deputados que em relação aos relatórios este Executivo

se baseou nos do anterior Executivo como base de trabalho aceitando a sugestão dada para

uma próxima oportunidade. Referiu ainda que, caso pretendam pode indicar as ruas onde

foram feitas limpezas e o asfalto do piso.

Não havendo mais nenhuma questão passou se para o ponto 3.
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Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação do Regulamento de atribuição de Apoio às

Freguesias e Uniões das Freguesias do Concelho de Leiria - Atribuição de Apoios para despesas

correntes e despesas de capital para2022.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia pediu ao executivo para dar um breve

esclarecimento quanto a este ponto 3.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma que começou por esclarecer que o Executivo entrou

em funções dia 19/t1/202L com o compromisso de entregar até ao dia 29lLO/2021 a

candidatura na Câmara Municipal de Leiria referente a despesas correntes e de capital para o

ano seguinte. Este apoio é dado a todas as freguesias do concelho, à freguesia da Bidoeira

foram atribuídos os valores de 1-7.053,61 € para despesas correntes e 79.479,42€ para

despesas de capital. Para usufruir desses valores o Executivo teve de apresentar a sua

candidatura mencionando onde iriam ser aplicados os valores de forma discriminada. Estas

verbas são disponibilizadas ao longo do ano após execução da obra e apresentação das

respectivas faturas. O Executivo distribuiu os valores tendo como base as necessidades da

freguesia e tentando ir ao encontro do que não temos mas gostaríamos de ter.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia questionou se alguém estaria interessado em

intervir?

O Senhor Deputado Marco Dionísio pediu a palavra e em relação a este ponto 3, a sua bancada

esteve a analisar e ficaram com uma dúvida nos quadros das verbas para despesas de capital e

despesas correntes. Nas rubricas das despesas correntes está tudo bem e não têm nada a

acrescentar. Nas rúbricas das despesas de capital a aquisição da carrinha não levanta qualquer

questão pois estava no manífesto do actual Executivo. A dúvida recai sobre a rubrica referente

à beneficiação do estaleiro da Junta - portão e reconstrução de espaço aberto.

O estaleiro da junta sendo uma obra muito recente que ficou ao último Executivo em cerca de

20.000€, questiona este Executivo como é que um portão que vão instalar tem um custo de

20.000€.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma esclarecendo que a descrição da rúbrica em questão

está de forma muito abreviada, que quem abreviou foi a própria Câmara Municipal de Leiria.

Na candidatura ao apoio foi feita uma memória descritiva e uma justificação de tudo o que se

pretendia e qual a utilidade da mesma para a freguesia. Relativamente ao estaleiro da junta

neste momento não dispõem de um espaço coberto para colocar as viaturas debaixo de telha

e com o objetivo de adquirir a nova carrinha esta, como as outras viaturas, passarão a ficar

cobertas e melhor acondicionadas pela construção do telheiro. A verba em questão é para a

cobertura, para um portão e para um sistema de vídeo vigilância.

Não havendo qualquer ¡nterpelação a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou à

votação para aprovação do ponto 3 e o mesmo foi aprovado com 5 votos a favor dos

deputados do PSD e 1- voto a favor do deputado do PS e 3 abstençöes dos deputados do PS.

De seguida a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto 4.
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Ponto 4 - Contrato lnteradministrativo de Delegação de Competências no âmbito da

realização de obras diversas. Apresentação, discussão e votação;

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia pediu ao executivo para dar um breve

esclarecimento quanto a este ponto 4.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma e esclareceu que relativamente a este ponto algumas

competências passaram para a Junta de Freguesia, isto é, a Câmara Municipal de Leira delegou

algumas responsabilidades para as Juntas de Freguesia e neste ponto 4 em concreto o apoio

para as obras diversas serão aplicadas numa das ligaçöes entre os lugares da freguesia e que

neste ano será feita entre a Texugueira e a Bidoeira de Cima.

O Senhor Deputado Marco Dionísio referiu que se não estiver enganado a rua em questão será

a Rua Santo António na Texugueira, questionado o Executivo sobre qual é que tinha sido o

critério para ser essa rua intervencionada inicialmente.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia pediu ao Executivo para dar um breve

esclarecimento.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma que esclareceu que esta é uma das principais vias que

ligam a Bidoeira de Cima à Texugueira, existindo outras ligaçöes que o Executivo pretende

fazer mas devido aos valores em questão para realizar uma obra destas terão de ficar para

outra oportunidade.
\

De seguida O Senhor Deputado Marco Dionísio questionou o Executivo se seria só parte da via

(corte desde a Rua do Ruisilauto até a Texugueira) e se vai ser águas pluviais e asfaltamento ou

outra coisa.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma esclareceu que é execução da ligação com inclusão da

ligação das águas pluviais, passeio e colocar a rua em condições dos peöes circularem em

segura nç4.

De seguida O Senhor Deputado Marco Dionísio concordou com a obra pois foi uma das

propostas dele aquando da sua apresentação na Texugueira ao contrário da proposta do

Executivo que era a iluminação. Concluiu para dizer que iria votar a favor pois era uma

proposta da sua bancada.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma esclareceu que são o atual Executivo da Junta de

Freguesia e como tal vão ouvir sempre as opiniões de todos e não será por serem ideias da

oposição que não podem ser ideias válidas e concretizáveis.

De seguida O Senhor Deputado Marco Dionísio concordou com o que tinha sido dito pela Sra.

Secretária Telma. Disse também que o facto de apresentar algumas ideias não queria que

caíssem em saco roto, pois apresentaram algumas propostas nas eleições mas o povo votou e

agora o Executivo fazia as propostas da oposição. Por exemplo o Executivo já está a avançar

com a parte da carrinha que acha muito bem uma vez que foi prometido e o povo está à

espera do que lhes foi prometido, como fariam igualmente se tivessem ganho eles as eleições.
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por fim era frisou que alguém já tinha pensado nesta proposta e não estavam aqui para votar

contra só por votar.

Não havendo qualquer interpelação a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou à

votação para aprovação do ponto 4 e o mesmo foi aprovado unanimidade.

De seguida a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto 5.

Ponto 5 - Mapa de Pessoal 2022. Apresentação, discussäo e votação;

A Senhora presidente da Mesa da Assembleia pediu ao executivo para dar um breve

esclarecimento quanto a este ponto 5.

O Senhor Tesoureiro Hugo elucidou os deputados que em relação ao Mapa de Pessoal a Junta

têm 2 funcionárias afetas ao espaço de cidadão e posto CTT e um funcionário no exterior. O

Executivo deixou um espaço em aberto para a colocação de um novo funcionário, embora não

seja para já porque este processo é um pouco demorado.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia questionou se alguém estaria interessado em

intervir?

De seguida o Senhor Deputado Marco Dionísio questionou se a ideia do Executivo era mesmo

contratar alguém. Como o Executivo está a pensar comprar uma carrinha, depois vão fazer o

circuito na frqguesia, e questiona quem será o condutor, se será o atual funcionário, o senhor

Victor, e deíxar o seu trabalho para trás. Relembrou o Executivo que foi abordado por um

elemento da equipa deste Executivo no debate sobre a proibição de um operacional trabalhar

sozinho na junta, uma coisa que o Senhor Deputado Marco Dionísio desconhecia. Por isso

questionou se essa abordagem foi só o dito populismo de campanha ou se também vão fazer

alguma coisa quanto a isso. Porque se for real essa situação vão ter de contratar mais 2

pessoas.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao executivo.

O SenhorTesoureiro Hugo respondeu que sobre a leique obriga a 2 pessoas a trabalhar juntas,

também não sabe dizer, mas vai verificar e noutra ocasião poderá informar o Senhor Deputado

Marco Dionísio acerca disso. Em relação à carrinha informou que é para fazer as deslocações

entre os diferentes lugares da freguesia mas que ainda se está a estudar como vai ser

desenvolvido este projeto. A carrinha não é para circular todos os dias da semana nem 24 /24

horas, ela é para dar apoio às pessoas com maiores necessidades e para dar apoio às

coletividades. O lugar em aberto é para o condutor da carrinha, mas não só.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Senhor Deputado Miguel

Caetano.

O Senhor Deputado Miguel Caetano referiu que não se lembra de no debate questionarem o

Senhor Deputado Marco Dionísio, mas numa freguesia como esta é um "crime" andar uma

pessoa sozinha afazer a limpeza e que o Executivo está a pensar muito bem em colocar outra

):,)
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pessoa, pois a única que tem pode adoecer. Por isso, o que não percebe mesmo é que como

foi possível esta Junta de Freguesia ter só um funcionário nestes últimos anos.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Senhor Deputado Marco

Dionísio.

O Senhor Deputado Marco Dionísio referiu que concorda que se contrate mais uma pessoa e

só se referiu ao assunto porque nunca viu no manifesto do Executivo essa proposta ao

contrário do manifesto da bancada do PS e também porque foi abordado no debate.

Acrescentou também que uma pessoa a mais vai ser um bocado à justa pois mesmo que a

carrinha não ande todos os dias, um funcionário pode adoecer, estar de férias e pode a

carrinha ter muito trabalho. Mas não vaivotar contra.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao executivo.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma e explicou que no manifesto do actual Executivo foi

feita uma abordagem muito sintetizada do que pretendem fazer nos próximos 4 anos. Uma

das ideias que sempre esteve'presente foi reforçar o mapa de pessoal. Relativamente ao

futuro, como o Executivo tem 4 anos de mandato pela frente vai fazer algumas coisas por

tentativa e erro, neste caso com os percursos da carrinha. Quanto ao novo funcionário que

sendo polivalente vai ser sempre uma mais valia para a freguesia.

Não havendo qualquer interpelação a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou à

votação para'aprovação do ponto 5 e o mesmo foi aprovado com 5 votos a favor dos

deputados do PSD e 3 votos a favor dos deputados do PS e 1 abstenção do deputado do PS.

De seguida a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto 6.

Ponto 6 - Apresentação e discussão do quadro de Competências, regime jurídico de

funcionamento dos órgãos dos municípios e freguesias - Verificação de conformidade dos

requisitos relativos ao exercício de funções a meio tempo.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executivo.

O Senhor Tesoureiro Hugo elucidou os deputados que em relação a este ponto 6 o Presidente

da Junta de Freguesia irá ser renumerado a meio tempo.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia questionou se alguém estaria interessado em

intervir?

O Senhor Deputado Marco Dionísio referiu que como é de lei, este ponto não vai a votação e

acrescentou que não custava nada lembrar que houve episódios no passado de discussões de

ordenados de presidente da junta em anteriores executivos e que

)ì
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toda a gente sabia o que se estava a passar e estamos aqui a apreciar uma situação que é

normalíssima e é de lei e não vale a pena estarmos a levantar lebres como se levantou no

passado relativamente a isso.

De seguida a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto 7.

Ponto 7 -Apresentação e apreciação da prestação de contas parcial, relativo ao exercício de

0I / 0I / 2021. a 18 / Io / 2o2t.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executivo.

O Senhor Tesoureiro Hugo transmitiu que o anexo que seguiu para todos os deputados foi o
documento que o anterior Executivo deixou à data da tomada de posse deste Executivo, onde

se pode ler o que estava por receber e por pagar. Também frisou que a verba que constava na

parte dos valores a receber referente às placas toponímicas, ainda não tinha sido recebida.

Explicou que o Senhor Presidenle da Junta Tiago é que estava mais dentro deste assunto e que

o mesmo tinha todo o gosto em explicar estas contas mas na impossibilidade de näo poder

estar presente, o Senhor Tesoureiro Hugo pediu se podíam voltar a falar deste ponto 7 na

próxima Assembleia de Freguesia.

Pediu a palavrå o Senhor Deputado Henrique Silva para transmitir que a pri'meira parte do que

foi dito pelo Senhor Tesoureiro Hugo era obrigatório por lei e em Abril de 2022 na Assembleia

de Freguesia teríamos de aprovar ou não as contas do ano 2O2L.Por este motivo na opinião do

Senhor Deputado Henrique Silva poder-se-ia voltar a falar neste ponto em Abril de 2022.

De seguida a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou para o ponto 8.

Ponto 8 - Apresentação, discussão e votaçäo do Orçamento e Plano Plurianual de

I nvestimento para 2022.

Pediu a palavra a Senhora Deputada Carine Moreira que disse que relativamente a este ponto

julga ser necessário fazer uma alteração que consiste em acrescentar ao ponto 8 a votação das

Grandes Opções do Plano. Por isso sugeriu que forma verbalfosse feita a alteração do ponto 8,

passando a constar Apresentação, discussão e votação do Orçamento, Plano Plurianual de

lnvestimento e Grandes Opções do Plano para 2022.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Senhor Deputado Marco

Dionísio.

O Senhor Deputado Marco Dionísio disse que da parte da bancada do PS que por agora não

tinham questões sobre este ponto 8. Que durante os próximos anos vão apreender. Por isso

não tencionam votar contra.
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A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Senhor Deputado Rodrigo
Costa que disse que durante a reunião que teve com APEBC foi informado das dificuldades que

tinham e uma delas era as crianças terem de dormir a sesta numa sala e não ficando espaço
para desenvolver outras atividades. Por este motivo questionou o Executivo se já pensaram
neste assunto e se o orçamento prevê algum projeto (que possivelmente tem de ser com a

Câmara),

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executívo.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma, esclareceu que este é um assunto sensível e apesar
de este Executivo estar só há 2 meses à frente da Junta de Freguesia, já foram tomadas
algumas medidas a esse respeito. Entre elas estão 2 visitas da vereadora e do responsável pela

obra do Centro Escolar, inclusive como este ainda está no prazo de garantia foram feitas
algumas exigências de retificação do edifício. Relativamente ao ATL e ao espaço por ele
ocupado foi transmitido ao Executivo que não é possível fazer modificações estruturais ao

mesmo, por este ter sido financiado pela União Europeia. Tiveram 3 reuniões na Câmara,
incluíndo uma com o projetista para tentar resolver esta situação e parece estar bem

encaminhado nesse sentido. O Executivo vai continuar afazer pressão.

Não havendo qualquer interpelação a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou à
votação para aprovação do ponto I e o mesmo foi aprovado com 5 votos a favor dos

deputados do PSD e 3 votos a favor dos deputados do PS e L abstenção do deputado do PS.

Não havendo mais questões, a A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu por
encerrada a ordem de trabalho, questionando a população presente se alguém pretendia fazer
alguma intervenção.

Pediu a palavra o Senhor Dinis Francisco que leu um discurso, este discurso foi entregue a cada
bancada, a mesa da Assembleia de Freguesia e ao Executivo. Ficará em anexo a esta acta.

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executivo.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma e elucidou o senhor Dinis que no orçamento para

2022 está contemplada uma rubrica nas despesas correntes em que foi canalizada uma parte
do orçamento para a celebração do dia da freguesia, nomeadamente com o envolvimento de
todas as coletividades (tasquinhas) e que se quer começar a dinamizar a partir do próximo
ano. Temos também a ambição de já durante o próximo ano recuperar algum do património
da freguesia que está esquecido, nomeadamente asfontes. Agradeceu a sugestão dada.

Pediu a palavra o Sr. Abel Vieira, que começou por desejar umas boas festas a todos os
presentes e as melhoras ao presidente da Junta de Freguesia. De seguida agradeceu ao
Executivo pela opção de alargamento do horário de atendimento da junta. De seguida
esclareceu sobre o tema dos emails pois tem algum conhecimento sobre este assunto.

"O antigo serviço de email era prestado por uma empresa à qual eu também era intermediário
e interveniente. Logo a seguir tomada de posse eu faleicom o Tiago e disponibilizei me para
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fazer qualquer tipo de alteração ou aquilo que ele entendesse e foi opção do executivo atual e
muito bem colocar isto tudo numa outra entidade da qual têm a sua confiança. O que o Tiago
fez foi entrar em contacto comigo e pediu os códigos de acesso ao serviço atual para prestar a

um novo operador e assim foi. Que acontece é que o novo operador tecnicamente fez foi um
reapontamento do domínio para outro serviço, fez isso e é tecnicamente possível. para

compreenderem melhor é como se fossem aos CTT e pedissem que a partir de hoje todas as
cartas enviadas para esta morada passam a ser endereçadas para outra morada. O novo
operador eu já o conhecia pois faz a gestão do site da junta e é bom nessa gestão mas em
termos de técnicas de alojamento é uma pessoa mais limitada mas não ponho isso em
questão. A questão está é quando se faz um apontamento deste consegue se fazer
praticamente a migração dos emails para o novo serviço, e isso não aconteceu, o novo
operador não teve essa capacidade. Eu sempre pus à disposição e disseram que não foi
necessário. Agora como se costuma a dizer que quem não se sente não é filho de boa gente
que da parte do executivo ou dos seus apoiantes ou da sua lista que rotularam que o Abel foi a

pessoa que bloqueou o acesso ao email. Peço desculpas, não posso aceitar isso e como tal
tinha de repor aqui a verdade. Digo"

A senhora Presidente da Mesa da Assembleia passou a palavra ao Executivo.

Tomou a palavra a Sra. Secretária Telma e respondeu que nunca refe.riram nomes nem
acusaram ninguém e que tomaram a decisão, como já disse anteriormente, de centralizar todo
o sistema informático. Referiu também que foram muito prejudicados com esta situação e
nunca tiveram a intenção de denegrir a imagem de quem quer que fosse.

Agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a sessão, sendo esta acta elaborada de
acordo com os presentes e assinada pelo Sra. Presidente e pelos Secretários da Assembleia de
Freguesia.
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