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Assembleia de Freguesia

Ata Número Quatro

Ao vigésimo segundo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, na sede da junta de freguesia de

Bidoeira de Cima, sita na Rua do Comércio em Bidoeira de Cima, reuniu em sessão ordinária a

Assembleia de Freguesia de Bidoeira de Cima. Estiveram presentes os senhores deputados
Margarida Caetano, Henrique Silva, Célia Domingues, Miguel Caetano, Carine Moreira, Marco

Dionísio, Ana Figueirinha e Rodrigo Costa.

Por parte do executivo da junta de freguesia, estiveram presentes o senhor Presidente Tiago Santos,

o senhor tesoureiro Hugo Vieira e a Senhora Secretária Telma Outeiro.

A sessão foi presidida pela Senhora Presidente da Assembleia de freguesia, Senhora Margarida

Caetano, que começou por cumprimentar todos os participantes.

Havendo quórum, a Senhora Presidente de mesa declarou aberta a sessão, eram vinte e uma horas e

treze minutos com a seguinte ordem de trabalhos:

Período "Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e disCussão de assuntos gerais de interesse local.

Período "Ordem do Dia"

Ponto 1 - apresentação e apreciação dos relatórios de atividade e financeiro da junta de freguesía,

referente ao período 23/1.2/2021. a M/Oa/2O22;

Ponto 2 - apresentação, discussão e votação da proposta de alteraçäo do regulamento dos

cemitérios de Bidoeira de Cima;

Ponto 3 - apresentação, discussão e votação do "Contrato lnteradministrativo de Delegação de

Competências entre o Município de Leiria e a freguesia de Bidoeira de Cima no âmbito da toponímia
e sinalização vertical não iluminada - 1"r adenda";

Ponto 4 - apresentação e discussão da proposta de alteração de traçado da rua fonte da Moura,
apresentada por moradores;

Ponto 5 - apresentação, discussão e votação do inventário atualizado referente ao ano 2O2L;

Ponto 6 - apresentação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas da junta de

freguesia relativos a 202'J.;

Ponto 7 - a apresentação, discussão e votação da Ls Revisão ao Orçamento e PPI 2022 por

integração do saldo de gerência de 202L e outras receitas.
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Período "Antes da Ordem do Dia"

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse local.

A Senhora Presidente da Assembleia deu por aberto o período antes da ordem do dia, começando
por pedir a aprovação de todos os presentes, das atas de Assembleia de Freguesia Número Dois e

Número 3, as quais foram aprovadas por unanimidade. Questionou de seguida se algum dos

deputados se queria inscrever.

A Senhora Presídente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao senhor deputado Marco Dionísio
que fez uma nota relativamente ao estado de conservação, nomeadamente do pilar, da placa de

início de freguesia do Casal da Quinta para o Carriço e deu a sua opinião pessoal relativamente ao

uso da linguagem e no tipo de mensagem a transmitir na página do Facebook da junta de freguesia

não serem adequados tendo em conta que deveria ser mais institucional.

A Senhora deputada Célia Domingues pediu a palavra para intervir, colocando 3 questöes

direcionadas ao executivo. A primeira questão é relativa ao resultado da vísita, que decorreu neste
mesmo dia, do senhor Presidente da Câmara Municipal de Leiria, o doutor Gonçalo Lopes, à nossa

freguesia. A segunda questão está relacionada com o assunto a discutir no ponto 4 do Período da

Ordem do Dia, sobre se será da competência da junta freguesia a alteração ou fecho de uma rua e
de que forma esta se pode salvaguardar sem prejudicar os inquilinos e atuais moradores visto que se

trata de uma zona residencial. A terceira questão refere-se ao ponto de situação do parque dos

monos na Bidoeira de Baíxo, visto que tem sido abordada com várias questões neste sentido e de

que forma poderá responder às mesmas.

Não havendo mais pedidos de intervenção a Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia deu a

palavra ao senhor Presidente do Executivo, o senhor Tiago Santos.

Senhor Presidente executivo Tiago Santos agradeceu a todos pelas questöes e opiniões,
respondendo pela ordem às quais foram efetuadas.

Relativamente à placa da Bidoeira de Baixo, já foram tomadas as devidas providências
nomeadamente a contratação de uma grua, com o David Santos, para levantar a placa e fazer uma

nova cofragem. A qualquer momento essa questão ficará resolvida. Seguindo-se a opinião o senhor
deputado Marco Dionísio, é isso mesmo, uma opinião a qual respeíta.

Respondendo à senhora deputada Célia Domingues relativamente ao resultado da visita do senhor
Presidente da Câmara Municipal de Leiria, na sua opinião correu bem e conhecendo um bocadinho
melhor o doutor Gonçalo Lopes percebe que a visita foi realmente para conhecer um bocadinho
melhor a nossa freguesía. Sim, foi expectável, durante a visita não lhe foi pedido dinheiro, pedimos
que olhasse para nós como alguém que votou nele e que confiou nele, a mensagem essencialmente
foi essa, no sentido em que assumisse essa responsabilidade como nós e ajudasse esta freguesia a

evoluir para poder estar ao nível das outras. Foram selecionadas três empresas que nunca tinham
sido visitadas por um membro da Cámara Municipal de Leiria, almoçámos no restaurante da

freguesia, fomos ao centro de saúde, ao centro cultural da Bidoeira de Cima, ao campo de futebol do
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GDRB e terminou-se a visita com uma reunião com um conjunto de empresários de um setor que a

junta acha que tem especial importância, não desprezando os outros setores, mas a este também

não podemos virar as costas, como a nenhum outro, que é o sector da Pecuária. Foi interessante e o

feedback que recebeu após reunião, com alguns deles, foi positivo. Notou-se uma grande

preparação e conhecimento do senhor Presidente Gonçalo Lopes, relativamente aos procedimentos

e leis relacionados com este setor de atividade. Na outra questão relacionada com o ponto 4, as

pessoas chegaram com umas assinaturas e colocamos a questão ao departamento da Câmara

Municipal de Leiria ê à ANAFRE que nos informaram que este assunto deveria vir a discussão em

Assembleia de Junta de Freguesia, e se não for incómodo trataremos mais para a frente, no ponto 4.

O parque dos monos é uma obra nossa, e que temos todo o interesse em vê-la concluída. Já foi

colocado um portão e é com enorme satisfação que verificámos que desde a colocação do mesmo

nunca mais foi necessário limpar. As pessoas respeitaram o portão e foram ordeiras, ligam para abrir

o portão visto que ainda não está concluída a obra e o funcionamento do mesmo está programado

para a abertura do portão ser efetuada através de uma aplicação tanto de telemóvel como da junta.

Conseguiu-se apelar junta da empresa responsável pela limpeza para passar mais vezes e tem-se

conseguido manter esse parque lir,npo. Neste momento basta informar as pessoas de que é só abrir

o portão e que assim que a obra esteja concluída a junta irá colocar essa informação bem visível em

pontos estratégicos para que toda a população possa estar informada do bom funcionamento desse

parque.

Pediu a palavra o senhor deputado Rodrigo Costa para fazer um elogio ao site da junta por este ter

sido atualizado e'entender que agora está mais apelativo e amigo do usuário e para perguntar se na

reunião com os empresários da pecuária o assunto da criação da estação de tratamentos foi

abordado, conforme estava no boletim de candidatura do doutor Gonçalo Lopes.

O senhor Presidente Tiago Santos agradeceu o elogio e esclareceu que nessa reunião ninguém falou

das promessas eleitorais, chegou-se a falar de um projeto já decorrerem em outros países no

sentido de aproveitar o estrume transformando em granulado e aproveitar esses gases, mas no que

diz respeito a criação dessa grande ETAR não foi desenvolvído'

Senhora Presidente da mesa da Assembleia Recebeu a inscrição do senhor deputado Marco Dionísio

para intervir, entregando-lhe a palavra.

O Senhor deputado Marco Dionísio aproveitou o tema puxado anteriormente pela Senhora

deputada Célia Domingues, relativo ao parque dos monos e que questiona o executivo se já teriam

pensado no que responder a um cidadão que chegue para colocar algo e esteja tudo cheio, coloca

no chão ou volta para trás? Será que não se corre o risco de voltar a ver lixo nas florestas?

aproveitou também para elogiar o sistema de portão controlado remotamente.

O senhor Presidente Tiago Santos responde agradecendo o elogío ao portão e esclarecendo que não

se vai falar com ninguém, o portão irá funcionar juntamente com sistema vídeo porteiro, em que

haverá uma campainha, as pessoas tocam, e alguém da junta estará a visualizar essa pessoa e

permitirá a abertura do portão. Na situação de as pessoas chegarem e os contentores estarem

cheios caberá a cada um agir da maneira que achar melhor, como sucede a qualquer um de nós

quando vamos deitar o nosso lixo fora e o caixote está cheio. O sistema estará preparado para poder
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identificar as pessoas que entram e caso necessário alertá-las em alguma eventualidade, mas não

podemos controlar o bom senso das pessoas.

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

mesa da Assembleia de freguesia passou ao ponto um do período da ordem do dia:

ponto 1 - apresentação e apreciação dos relatórios de atividade e financeiro da junta de freguesia,

refe re nte ao pe ríodo 23 I 12 / 2021 a 1'4 / 04 / 2022;

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao executivo da junta.

Tomou a palavra o senhor Presidente Tiago Santos dizendo que o relatório de atividades é extenso e

que apesar de não estar minucioso, foi colocado quase tudo, pede a quem tenha questões que as

faça, pois será decerto mais fácil abordar e esclarecer e é para isso que cá estamos. Relativo ao

relatório financeiro que já vem detrás, salvaguardar que já existem despesas, nomeadamente no

Parque dos Monos que é preciso assumir o pagamento delas'

pede a palavra a senhora deputaSa Célía Domingues para neste ponto colocar uma questão ao

executivo devido ao facto de ao olhar para os papéis se lembrar de fantasmas antigos como por

exemplo a venda lamentável por parte da junta de um terreno e que agora tem lá um edifício

devoluto a somarà casa florestal. Durante a visita com o senhor Presidente da Câmara Municipalde

Leiria, Gonçalo Lopes, em algum momento foi abordado o que fazer com aqueles edifícios ou vão

continuar a degradar-se?

Respondeu a esta questão o senhor Presidente Tiago Santos dizendo diretamente que em nenhum

momento da visita se tocou nesse assunto não por estar esquecido, mas porque o executivo

entendeu não o fazer. Justifica ainda, que de momento está a receber uma agradável aceitação por

parte da Câmara Municipal de Leiria para um grande projeto, que não é para nós é para a freguesia,

e que este assunto poderia vir a trabalhar, por isso, acharam por bem durante uns tempos não

abordar esse assunto, no entanto, ressalva que em outras visitas essa problemática foi identificada e

até já existem algumas ideias e projetos para os mesmos, mas o foco de momento não é esse até

receberam a aprovação no outro. Mas não está esquecido.

Pede a palavra o deputado Rodrigo Costa para dar continuidade ao mesmo assunto referindo que a

situação do edifício da escola da Pré na Bidoeira de Baixo por si só já é complicada tendo em conta

que a aquisição do terreno foi feita por uma entidade e o edifício construído por outra. Na altura

esse assunto foi a votos na Assembleia de Freguesia e, portanto, agora confirma-se que está ali um

edifício devoluto.

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

ponto 2 - apresentação, discussão e votação da proposta de alteração do regulamento dos

cemitérios de Bidoeira de Cima;

Começa por ser o senhor Presidente Tiago Santos a fazer a apresentação da proposta de alteração

do regulamento dos cemitérios no sentido em que encontraram a necessidade de o atualizarem

devido a uma transladação em que verificaram que nada e esse respeito dizia. Acharam por bem
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comparar com regulamentos de outras freguesias para estarmos atualizados e não muito diferentes

das freguesias vizinhas.

Senhora Presidente da mesa da Assembleia concede a palavra ao senhor deputado Marco Dionísio.

Senhor deputado Marco Dionísio pede esclarecimento relativamente à informação prestada no

artigo quinto e no artigo sétimo por entender que a informação está repetida e coloca outra questão

relativamente ao antigo regulamento fazer referência ao assunto jazigo no artigo oitavo e neste

novo regulamento nada diz sobre o mesmo.

O senhor Presidente Tiago Santos explica que o artigo quinto refere-se ao expediente e o artigo

sétimo refere-se à autorização para inumação, apenas isso. Relativamente ao assunto jazigo foi de

propósito, uma vez que o cemitério foi ampliado e havendo espaço, quiseram deixarem abertura

para a construção de jazigos nomeadamente na zona superior esquerda. Uma vez que o

regulamento nada fala sobre isso caso surja um pedido desses será levado a Assembleia de

Fregues¡a para todos conversarmos e ver-se o que será melhor. Não se está a proibir, mas também

não se está a autorizar.

Perde a palavra o senhor deputado Rodrigo Costa apenas para dar a sua opinião relativa à

intervenção do colega Ma.rco Dionísio. Entende que, por experiência própria em regulamentos, é

importante realçar um procedimento mesmo em objetos diferentes, como é o caso do artigo quinto

e do artigo sétimo. Na sua opinião deverá manter-se assim, alteraria talvez o português de forma a

não estar a frasecompleta igual nos dois artigos, nada mais.

Voltou a pedir a palavra o senhor deputado Marco Dionísio para esclarecer que não é contra os

jazigos, e que apesar de haver espaço a verdade é que estes ocupam muito espaço, talvez daí o

motivo de não ser permitido e ainda se coloca a questão do abandono. No entanto ressalva não é a

favor nem contra.

Não havendo mais qualquer interpelação a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passou a

votação para aprovação do ponto 2 e o mesmo foi aprovado com 5 votos a favor dos deputados do

PSD e 3 votos a favor dos deputados do PS, ou seja, por unanimidade.

De seguida a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passou para o ponto 3.

Ponto 3 - apresentação, discussão e votação do "Contrato lnteradministrativo de Delegação de

Competências entre o Município de Leiria e a freguesia de Bidoeira de Cima no âmbito da toponímia

e sinalização vertical não iluminada - La adenda";

lntervém o senhor Presidente Tiago Santos para explicar a natureza do contrato da toponímía, que

Vem dentro dos mesmos moldes do que já estava anteriormente estipulado.

Pede a palavra o senhor deputado Marco Dionísio, com um pedido de esclarecimento relativamente

ao contrato de toponímia, trata-se de um novo contrato para este ano ou é uma adenda ao que teve

assunto na última Assembleia relativamente aos quatro mil e quinhentos euros ainda não recebidos?
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Responde o senhor Presidente Tiago Santos dizendo que os quatro mil e quinhentos euros já foram
depositados em dezembro de202I conforme foi referido na Assembleia anterior, com muita ajuda
da doutora Cecília. Este contrato é um novo para este ano que vem.

Não havendo mais questões a Presidente da mesa da Assembleia passou para a votação do ponto 3
que é aprovado com 5 votos a favor dos deputados do PSD e 3 votos a favor dos deputados do PS,

ou seja, por unanimidade.

Passou de seguida a Senhora Presidente da mesa da Assembleia para o ponto 4.

Ponto 4 - apresentação e discussão da proposta de alteração de traçado da rua fonte da Moura,
apresentada por moradores;

Começou por explícar o senhor Presidente Tiago Santos que esta situação, como todas as outras, são

novas, mas esta ainda mais. Contactaram a Câmara Municipal de Leiria, assim como a ANAFRE e

ficou combinado trazer à Assembleia todas estas assinaturas e este assunto no sentido em que se

acharem porventura que poderá trazer benefícios para estes moradores então falaremos com a

Câmara Municipal de Leiria para se avançar com essa alteração. No entanto, na opinião do senhor
Presidente Tiago Santos, muitos dos moradores não estarão bem informados no sentido em que não
poderá haver troca de posse dos terrenos, ou seja, a moradora ao dar uma parcela do seu terreno
para alteração de circulação nesta rua, não significa que receberá em troca o terreno que pertence
ao Estado e que está a ser utilizado neste momento. Alertou também para o facto deste assunto já

ter ido a discussão no mandato anterior, ao qual, o vereador Ricardo Santos referiu nessa altura, que
caso a freguesia'suportasse todas as despesas com esta alteração, nomeadamente saneamento,
eletricidade, passeios, daria para avançar.

Pediu a palavra o senhor deputado Marco Dionísio para dar a sua opinião relativamente a este
pedido dizendo que não faz sentido ser a junta a suportar todos os custos com a alteração das
infraestruturas, visto que, se trata de algo tão particular, faria sentido os moradores suportarem
esses custos tendo a junta que tratar da autorização para o fazerem. Por outro lado, se não é
permitida a permuta de terrenos, então esta alteração também não se justifica com a melhoria da
segurança rodoviária, por existir neste momento, um muro que tira a visibilidade na entrada para a
estrada principal. Por último, refere, que na sua opinião, percebe que o interesse maior venha por
dar jeito juntar terrenos que são da mesma família e tirar dali a estrada. Não é contra, desde que
sejam os interessados a suportar com todas as despesas.

A Senhora Presidente da mesa da Assembleia passa a palavra ao deputado Rodrigo Costa com
opinião semelhante à do colega e acrescenta que as despesas são avultadas e poderá nem sequer
haver cabimento no orçamento da junta para a realização das mesmas, daí não fazer grande sentido.

Pede a palavra a Senhora deputada Célia Domingues que justifica o seu pedido de esclarecimento
anterior por já ter conhecimento desta situação assim como da não permuta de terrenos, por outras
situações que teve conhecimento anteriores a esta, porque dava jeito. Quis deixar bem claro, que
mesmo gue as permutas fossem autorizadas ela iria votar contra a partir do momento em que são

salvaguardadas todas as pessoas e não há encargos para a junta é visto de uma maneira, quando
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estão salvaguardados os ¡nteresses pessoais e entram encargos para a junta tem de ser ponderado e
visto de outra. Esta situação já foi negada anteriormente e por ela assim continuaria.

Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passa de seguida ao
ponto 5.

Ponto 5 - apresentação, discussão e votação do inventário atualizado referente ao ano 2O2L;

Tomou a palavra senhor Presidente Thiago Santos para esclarecer que o inventário é referente a um
ano 2021 e que apenas adquiriram um soprador folhas, tudo o resto é anterior a este executivo.

Não havendo mais interpelações a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passa para a votação
doponto5queéaprovadocom5votosafavordosdeputadosdopSDe3votosafavordos
deputados do PS, ou seja, por unanimidade.

A Senhora Presidente da mesa da Assembleia passa para o ponto 6.

Ponto 6 - apresentação, discussão e votação dos documentos de prestação de contas da junta de
freguesia relativos a 2021-;

Tomou a palavra senhor Presidente Thiago Santos para esclarecer mais uma vez que se trata de um
documento relativo ao ano de 202L ao qual este executívo apenas tentou liquidar algumas contas
anteriores. No entanto, existem alguns pontos e caso haja dúvidas, estão disponíveís para
responder.

Não havendo qualquer interpelação a Presidente da mesa da Assembleia passou para a votação no
qualoponto6ficouaprovadocom5votosafavordosdeputadospSDe3votosafavordos
deputados do PS, ou seja, por unanimidade.

A Presidente da mesa da Assembleía passou de seguida ao último ponto, o ponto 7.

Ponto 7 - a apresentação, discussão e votação da Ls Revisão ao Orçamento e ppl 2022 por
integração do saldo de gerência de 2O2L e outras receitas.

Pede a palavra o senhor Presidente Tiago Santos para explicar que pegaram nos valores
contabilístico e aumentaram a receita com cemitérios por ter havido mais mortos. Relativo ao ppl
poder aumentar na manutenção de espaços verdes e jardins.

Pede a palavra o senhor deputado Marco Dionísio, que faz uma nota à mesa da Assembleia por ter
enviado os documentos juntos e ter sido difícil de identificá-los. Pede se possível que enviem os
documentos sqparados por pontos. Questiona então o executivo se o que aconteceu foi ter de pegar
no saldo da receita do ano anterior e passá-lo para despesa, ao qual o senhor presidente Tiago
Santos intervém e confirma, ficando o senhor deputado Marco Dionísio esclarecido.

A Presidente da mesa da Assembleia passa então para a votação visto que não há mais pedidos de
esclarecimento.

O ponto 7 fica aprovado com 5 votos a favor dos deputados PSD e 3 votos a favor dos deputados do
PS, ou seja, por unanimidade.
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Agradecendo presença de todos, Presidente da mesa da Assembleia deu por encerrada a sessão,

sendo esta ata elaborada de acordo com os presentes e assinada pela Senhora Presidente e pelos

secretários da Assembleia de freguesia.

Presidente:

1s Secretário
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2a Secretária
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