
Assembleia de Freguesia

Acta Número seis

Ao segundo dia do mês de setembro de2022, 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, MiguelCaetano, Carla Caetano, Mélanie Moreira, Marco Dionísio, Ana figueirinha e

Rodrigo Costa.

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

Gago dos Santos, o tesoureiro Hugo Vieira e a secretária Telma Outeiro.

A sessão foipresidida pela Senhora Presidente da Assembleia de freguesia, Senhora Margarida

Caetano, que começou por cumprimentar todos os part¡cipantes.

Havendo quórum, a Senhora Presidente da Assembleia da Junta de Freguesia declarou aberta a

sessão, eram vinte e uma horas e oito 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 freguesia,

referente ao período 27 /06/2021. a 19/08/2022;

Ponto 2 - apresentação, discussão e votação do contrato interadministrativo de Delegação de

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

de obras diversas - 6e Adenda;

Ponto 3 - apresentação, discussão e votação do contrato interadministrativo de Delegação de

Competências entre o Município de Leiria e as freguesias/União das freguesias do concelho de Leiria

no âmbíto da toponímia e sinalização vertical não iluminada - 2s Adenda;

Ponto 4 - apresentação e apreciação de alteração do caminho fazendeiro, na rua da mata da

Bidoeira;

Ponto 5 - apresentação e apreciação sobre compra de terreno;

Ponto 6 - discussão e atribuição dos topónimos.
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Tomou a palavra a Senhora Presidente dá Assembleia de Freguesia Margarida Caetano antes do

período da ordem do dia agradecendo aos participantes a sua disponibilidade e fazendo duas notas

prévias:a primeira dando conhecimento que aquando a divulgação da Assembleia foram chamados

os elementos da lista para substituição do deputado MiguelCaetano e da deputada Carine Moreira,

seguindo a ordeni da lísta até que serem substituídos por dois novos elementos nesta Assembleia:

Carla Caetano e Mélanie Moreira; o segundo ponto antes do período da ordem do dia refere-se à

votação da acta número cinco, que foi aprovada com seis votos a favor, zero contra e uma

abstenção .

De seguida questionou se algum deputado se queria inscrever.

A Senhora Presidente da Assembleia deu a palavra ao senhor deputado Marco Dionísio que começou

por dar as boas vindas às duas novas deputadas. De seguida, continuou informando que tínha um

discurso preparado sobre este primeiro ano (que ainda não estava concluído) da participação desta

nova Assembleia. Um breve "brainstorming" sobre o que tem sido feito e o que poderá ser

melhorado, que deixará para uma próxima Assembleia. No entanto, colocou uma questão ao

executivo relativamente ao início do ano escolar: se estaria alguma coisa pensada sobre o

funcionamento do ATL visto se ter colocado até a questão de a junta de freguesia intervir no caso das

funcionárias do ATL ,nomeadamente o pagamento, uma vez que a associação de pais está sempre

com falta de funcionáriose se a junta iria ajudara resolvero problema. Outra questão levantada foia
informar que junto a Litoprel na descida está uma grelha de águas pluviais danificada podendo

causar alguns problemas.
\

Tomou a palavra o senhor presidente executivo Tiago Santos agradecendo a todos os presentes e

esclareceu que relativamente ao ATL já tinham reunido e que não tinha conhecimento que se devia

algum dinheiro mas sim de que o saldo do ATL seria positivo. lnformou ainda que estão em contacto

com a Câmara municipal e associaçäo de pais para se manter informado do assunto e que está a ser

estudado uma forma de arranjar verbas caso haja necessidade e agradecia qualquer sugestão visto

não ter mais informaçöes sobre o assunto. Relativamente a segunda questão informou o Presidente

da junta que o mesmo já tinha sido reportado e já estariam a solucionar o problema uma vez que a

estrada pode abater causando danos maíores.

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,

referente ao período 27 | 06 I 2021- a L9 | O8l 2O22

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

Tomou a palavra o Presidente da junta dizendo que enviou o relatório para que se pudessem colocar

questões caso alguém assim o desejasse e foi lendo alguns pontos à medida que ia explicando.
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lnformou ainda que o relatório financeiro é o que foi apresentado com os dados reais e disponíveis

no momento.

Pede a palavra o deputado Henrique Silva para questionar senão faltaria no plano de atividade uma

questão relativa aos fogos e da intervenção da junta de freguesia.

Respondeu a esta questão o Senhor Presidente Tiago Santos dizendo que não foi colocado este

ponto propositadamente pois "o maiorvalor é atribuído aos populares e todos as pessoas que

ajudaram" e que os melhores agradecimentos seriam as partilhas de modo como todos trabalharam

em conjunto.

Pede a palavra o senhor deputado Rodrigo Costa pois como já tinha referido com Presidente da Junta

na altura dos fogos e fazendo a comparação com a freguesia vizinha (Carnide), que deu mini
formações e algum material, se o mesmo não poderia acontecer na nossa freguesia e questionou se

a freguesia poderia ter algum apoio.

Respondeu a esta questão o senhor Presidente Tiago Santos informando que tinha reunido com a

Câmara municipalque ostinha parabenizado e que se disponibilizaram para uma possívelagregação

à proteção civil. Neste sentido, informou que foram convidados alguns cidadãos (dos anos

anteriores) que informaram a sua indisponibilidade, tendo sido marcado nova reunião mas nessa

data também estariam indisponíveis. Estas reuníões serviriam para a criação de uma equipa de

unidade de proteção cívil. No entanto, no final de setembro irá ser marcada nova reunião aberta a

todos os cidadãos que queiram comparecer para se falar sobre possíveis medidas a tomaI como por

exemplo; as vintê e cinco horas de formação necessárias para o efeito, materiale alguma possível

Verba. lnformou ainda que além da carrinha, a que foiadaptada uma bomba, adquiriram material

diverso para o combate ao incêndio, sendo este o ponto de situação atual.

Pede a palavra o senhor deputado Marco Dionísio visto se estar a abordar a questão dos incêndios se

podia ser esclarecido quanto à abertura dos caminhos florestais, se estaria alguma medida prevista

entreta nto.

O Senhor Presidente Tiago Santos informa que já houve diversas reuniões com a Câmara municipal e

proteção civil sobre o assunto, nomeadamente com o Engenheiro Vasconcelos, para que haja um

banco de horas de equipamentos a serem emprestados para abertura de caminhos, pedido este

também já solicitado pelo Presidente dos Bombeiros da Ortigosa. Explicou ainda que vários

caminhos irão ser abertos e, exemplificou alguns deles que já estariam ser planeados, mas que

aguarda e agradece a sugestão para abertura/melhoramento de outros caminhos que se verifiquem

releva ntes.

ASenhora Presidente Da mesa Da Assembleia concede a palavra a Senhora deputada Carla Caetano

A deputada Carla Caetano questionou qualo papelda junta de freguesia na aplicação da legislação

quanto à política da limpeza dos terrenos e do seu cumprimento, inclusive as distâncias das árvores

(copas) tendo em conta que nem sempre se verifica a aplicação da mesma pelos proprietários.
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lnformou o Senhor Presidente Tiago Santos que a junta de freguesia procede de forma igual em

tbdas as situaçõe,s, conversando prímeiro com os proprietários e reforçando com uma segunda visita,

sempre que necessário, e só após encaminham para a Câmara municipal. E com o apoio de alguns

elementos da proteção civil já percorreram não só as estradas alcatroadas mas todos os locais onde

as distâncias não estão a ser cumpridas, e que não sendo todas as sítuações iguais, por vezes, não há

consenso entre a legislação em vigor e a prática. E exemplificou com a situação de terrenos onde os

herdeiros não entram em acordo passado dois anos as situações continuam por ser resolvidas.

Motivo este pelo qualjunta de freguesia não quis assumir a gestão das frotas pois a autonomia é

pouca assim como as verbas.

Não retirando a importância do tema pede a Senhora Presidente da mesa da Assembleia que que os

deputados se focassem no ponto um e não havendo questões sobre os relatórios se passa ao ponto

2.

De seguida a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passou para o ponto 2

Ponto 2 - apresentação, discussão e votação do contrato ¡nteradministrativo de Delegação de

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

execução de obras diversas - 6s Adenda

Começou o Senhor Presidente Tiago Santos por explicar o contrato interadministrativo de Delegação

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

execução de obras diversas - 6e Adenda

Pediu a palavra o deputado Marco Dionísio colocando a questão relativa a ciclovia. Como se iria

conseguir mais terreno? Seria por expropriação, por compra ou doação sem que fosse prejudicado o

proprietário.

O senhor Presidente da junta de freguesia explicou que tendo contactado os proprietários, todos

aceitaram sem contestação dar alguns metros até porque estamos perante uma zona onde há uma

faixa de contenção a ser respeitada, e que se tem tido em conta essa distância de forma a não

prejudicar nenhum proprietário e que será lavrado um documento entre o proprietário a junta de

freguesia para que não haja dúvidas/problemas no futuro.

Voltou a pedir a palavra o senhor deputado Marco Dioniso para esclarecer "que se quando se faz a

cedência do terreno se afasta a faixa de combustão começa a contar a partir da berma da estrada ou

da berma da ciclovia, pois poderiam perder 20 metros.

Explicou o Senhor PresidenteTiagoSantosque não iriam perder20m porque 10m da berma da

estrada não podem terárvorese a junta defreguesia iria contarcom esse impedimento para fazera

contagem não prejudicando ninguém.
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Não havendo mais qualquer interpelação a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passou a

votação para aprovação do ponto 2 tendo sido aprovado por unanimidade com 9 votos a favor.

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

Ponto 3 - apresentação, discussão e votação do contrato interadministrativo de Delegação de

Competências entre o Município de Leiria e as freguesias/União das freguesias do concelho de

Leiria no âmbito da toponímia e sinalização vertical não iluminada - 2e Adenda

Explicar o senhor Presidente Tiago Santos a alteração desta adenda estaria relacionada com a

alteração da cláusula 21". Esta cláusula estipula que a tribulação de verbas seja só com a colocação

50% das placas de forma aleatória.

Não havendo mais questões a Presidente da mesa da Assembleia passou para a votação O ponto 3,

sendo aprovado por unanimidade com 9 votos a favor.

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

Ponto 4 - apresentação e apreciação de alteração do caminho fazendeiro, na rua da mata da

Bidoeira

O Senhor Presidente Tiago Santos recorrendo a um mapa do local começou por explicar onde o

caminho fazendeiro será alterado, sem prejuízo de nenhum particular; visto que o proprietário de

todos os terrenos envolventes ser o mesmo, cedendo alguns metros para que se criasse um novo

caminho-fazendeiro com melhores condições de acesso. Para tal, dispensaria os metros necessários

sem prejuízo de ninguém. lnformou que a junta de freguesia pediu apoio à ANAFRE para esta

situação. Concluindo que não sendo um caminho Público talé permitido, e possível, de fazersendo

até comum neste tipo de caminhos fazendeiros. Concluiu esclarecendo que este tipo de situação não

é obrigatória ser apresentada na Assembleia mas que este executivo acha do interesse Público o

assunto e como tal trouxe a informação dando a oportunidade aos deputados presentes e com o

documento apresentado esclarecer qualquer dúvida que surgisse quanto ao caminho fazendeiro em

causa e reforçou que proprietário iria facilitar e demolir o muro dele criando melhores condições e

com mais espaço, Ficaram esclarecidas todas as dúvidas suscitadas pelos deputados presentes.

A Senhora Presidente da mesa da Assembleia pede que mesmo não sendo para ir a votos gostaria de

tera opinião de todos os deputadosque se manifestaram esclarecidos, pedindo novamente a

palavra o deputado Marco Dionísio que se manifestou de acordo e solicitando que fosse

disponibilizado este tipo de documentação juntamente aos restantes.
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O Presidente da junta de freguesia informou que não sendo desculpa alguns dos assuntos foram

tratados já após o envio dos restantes documentos.

Visto estarem todas as dúvidas esclarecidas e ninguém se opor a Presidente da mesa Da Assembleia

passou ao ponto seguinte.

Ponto 5 - apresentação e apreciação sobre compra de terreno

O Presidente da junta Tiago Santos explicou como foi efetuada a aquisição do terreno, os motivos e o

preço junto ao cemitério da Bidoeira de Cima, para talo deputado Henrique Silva distribuiu aos

deputados o mapa da zona em causa. O Presidente da junta Tiago Santos explicou que um dos

motivos é o facto de não haver estacionamento para o cemitério e o outro seria criar património e
aumentar o capital para depois aumentar as verbas pedidas. O executivo concluiu que esta via sendo

importante e não estando alcatroada no seio da Bidoeira de Cima, e após falar com a Câmara, a

aquisição deste terreno facilitaria o alargamento da estrada em determinado ponto não tendo esse

sido, no entanto, o motivo principal para a compra do terreno.

Não havendo intervençöes a Senhora Presidente da mesa da Assembleia passou ao ponto seguinte 6

Ponto 6 - discuss'ão e atribuição dos topónimos

O Presidente da junta Tiago Santos explicou que aproveitou esta Assembleia, para este ponto 6, pois

gostaria de ter a opinião de todos os deputados uma vez que estaríamos todos a representar a

mesma freguesia. Referiu que algumas ruas ou caminhos que não se encontram alcatroados fossem

comunicados para que se possa.atribuir um nome, durante as próximas assembleias. Sugeriu

também o inverso, caminhos alcatroados mas sem nome de rua. Criando melhores condiçöes,

valorizando os terrenos e facilitando até o registo na Câmara no futuro. Deu o exemplo do caminho

do Areeiro e de uma outra rua que não aparece registada.

Pediu a palavra a senhora deputada Vânia Oliveira para daro exemplo de uma rua no Carriço onde

acaba o alcatrão continuando em terra e colocou a questão do "triângulo florestal" junto à antiga

pré-escola da da Bidoeira de Baixo a quem pertenceria esse pedaço de Terra e os caminhos

envolventes e quem era a responsabilidade da sua limpeza, se a junta de freguesia da Bidoeira de

Cima ou a junta da freguesia dos Milagres.

O Presidente da junta de freguesia explicou a deputada Vânia as extremas da freguesia das quais

t¡nha tido conhecimento e que em conversa com a tesoureira da junta de freguesia dos milagres uma

das estradas em causa seria dos milagres, no entanto, por não haver conclusões óbvias quando se

tratou da limpeza das estradas a junta da Bidoeira assumiu algumas das extremas.
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Terminou reforçando a ideia de que a junta de freguesia está para ajudar todos os cidadãos e como

tal agradece a colaboração de todos os deputados.

Tomou a palavra o deputado Marco Dionísio para esclarecer a questão de placas nalgumas ruas.

Explicou o Presidente da junta Tiago Santos que pretende uma freguesia ordenada retirando e/ou

substituindo outras. Termina agradecendo todas as sugestões.

Não havendo mais medidas de intervenção nomeadamente dos cidadãos presentes que assistiram a

esta Assembleia a 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:

Primeiro Secretário:

n&r^T*',{o"."J'* Su't"* #'""1'- ¡ ¿\.1-t¡

Secundo Secretá

LG
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