
Acta Número Catorze

Aos  vinte  e  nove do mês de Abril  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 e via
plataforma zoom, reuniu em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Bidoeira de
Cima. Estiveram presentes em sala os Senhores Deputados Luís Moreira, Abel Vieira e
Henrique Silva, sendo que os Senhores Deputados Nicole Garrido, Luís Duarte, Célia
Domingues,  Lucinda Patrício  e Jorge Oliveira participaram na sessão via  plataforma
Zoom.

Por  parte  da  Junta  de  Freguesia,  estiveram  presentes,  via  plataforma  Zoom,  o  Sr.
Presidente Jorge Crespo e o Sr. Secretário Jorge Duro.

A  sessão  foi  presidida  pelo  Sr.  Deputado  Luís  Moreira  em  substituição  do  Senhor
Presidente da Assembleia de Freguesia, Dr. Pedro Campos que não esteve presente por
motivos profissionais. 

Havendo quórum, o Sr. Presidente de Mesa substituto declarou aberta a sessão, eram
vinte e uma horas e trinta minutos com a seguinte ordem de trabalhos: 

Ponto 1 – Antes da Ordem do Dia

Apreciação e discussão de assuntos gerais de interesse da freguesia.

Ponto 2 – Período da Ordem do Dia

Ponto 2.1 – Relatórios Financeiro e de Atividades da Junta de Freguesia. Apresentação
e apreciação.

Ponto  2.2  – Antigo  Jardim  de  Infância  de  Bidoeira  de  Baixo.  Ponto  de  situação  –
Apresentação e discussão.

Ponto  2.3  – Comemoração  dos  400  anos  da  morte  de  Francisco  Rodrigues  Lobo.
Atribuição de topónimo – Apresentação, discussão e votação.

Ponto 2.4 –  Inventário atualizado referente ao ano 2020. Apresentação, discussão e
votação.

Ponto 2.5 – Documentos de prestação de contas  da Junta de Freguesia relativos  a
2020. Apresentação, discussão e votação.
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Ponto 2.6 – 1ª Revisão ao Orçamento e PPI 2020 por integração do saldo de gerência
de 2020. Apresentação, discussão e votação.

Antes  de  entrar  na  ordem de  trabalhos  o  Sr.  Presidente  da  Junta  referiu  que,  em
virtude de atraso na sua redacção, a acta número 13 de 28 de Dezembro de 2020 será
votada na próxima Assembleia de Freguesia juntamente com a acta desta reunião.

Ponto 1: Antes da Ordem do Dia. Apreciação e discussão de assuntos gerais 
de interesse da freguesia.

O  Presidente  da  Assembleia deu  por  aberto  o  período  antes  da  ordem  do  dia,
questionando se algum deputado se queria inscrever. 

Pediu  a  palavra  o  Sr.  Deputado  Jorge  Oliveira,  para  deixar  uma nota  de  apreço  e
agradecimento ao  executivo  da  Junta,  em nome da população da  Texugueira,  pela
realização  de  uma  reunião  online  com  alguns  habitantes  da  Texugueira,  onde  se
debateu a situação actual do antigo Parque de Merendas da Texugueira e eventuais
soluções para o futuro deste espaço. Agradeceu ainda a execução da limpeza da zona
do parque junto ao lavadouro e, para terminar, questionou qual o ponto de situação
sobre a falada  intervenção de recuperação do lavadouro.

O Presidente da Junta agradeceu as palavras do Sr. Deputado Jorge Oliveira, referindo
que essa reunião de trabalho foi bastante proveitosa, pois considera importante que a
população da Texugueira decida o destino a dar ao parque. Aproveitou para referir que
está já adjudicada uma pequena reparação no lavadouro, pois embora o mesmo seja
contiguo aos  terrenos  do parque  da Texugueira,  este  lavadouro tal  como todos  os
outros da freguesia, são propriedade pública e da administração da Junta de Freguesia.

Não havendo mais questões para o período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia passou ao ponto dois, Período da Ordem do Dia: 

Ponto 2.1: Relatórios Financeiro e de Actividades da Junta de Freguesia. 
Apresentação e apreciação;

O Sr.  Presidente da  Assembleia pediu ao  Presidente  Jorge Crespo para  explicar  de
forma sucinta o Relatório Financeiro e de Actividades da Junta de Freguesia.

O Presidente da Junta referiu que o relatório de actividades e o relatório financeiro
foram distribuídos  atempadamente a  todos  os  deputados e expressam um resumo
daquilo  que  foi  o  trabalho  feito  pelo  executivo  da  Junta  de  Freguesia,  o
acompanhamento  das  obras  que  estão  a  decorrer  e,  como  é  evidente,  o
acompanhamento da situação da pandemia, onde, felizmente, há algum tempo que
não há novos casos de Covid, em linha com a diminuição de casos no nosso país, o que
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demonstra que a população tem sabido lidar com bom senso em relação aos cuidados
a ter nesta fase. Ainda neste âmbito, continuou a política de proximidade com o Centro
de Saúde tentando apoiar, dentro das possibilidades, a sua acção em prol da saúde da
população, bem como a apoiar a população mais desfavorecida e mais afectada por
esta pandemia. Continuou referindo que a Junta de Freguesia está a acompanhar o
processo de vacinação em curso, sendo que até à data, apenas houve necessidade de
transportar  uma  pessoa  às  duas  doses  da  vacina,  pois  nos  restantes  casos  houve
sempre um familiar ou vizinho que se disponibilizou para tal. Mais uma vez, referiu, a
população pode proceder à entrega do IRS na sede da Junta de Freguesia, serviço que
todos os anos é utilizado pela população mais idosa e sem apoio familiar para o efeito.
Salientou ainda o trabalho contínuo de conversações com a Câmara Municipal que tem
por objectivo conseguir melhores condições e infra-estruturas para a freguesia e, nesse
âmbito, congratulou-se com a aprovação da construção do novo Centro de Saúde de
Bidoeira de Cima, que é um projecto de fundamental importância para a freguesia,
dado que é a  garantia  que o Centro de Saúde é um Centro de Saúde com futuro.
Relembrou que ainda há bem poucos anos o Centro de Saúde estava moribundo, com
fraca  qualidade  nos  serviços  prestados  e  uma má relação  entre  a  população  e  os
profissionais  de  saúde,  que  fugiam  da  nossa  freguesia  sempre  que  podiam,  numa
instabilidade constante. Felizmente, nos últimos tempos as coisas têm corrido bem e a
população tem ajudado, pelo que aproveitou para dar uma palavra de agradecimento
porque  se  tem  verificado  uma  melhoria  substancial  no  relacionamento  entre  a
população  e  os  serviços  de  saúde,  o  que  traz  vantagens  para  todos,  pois  se  os
operacionais se sentirem bem na nossa freguesia trabalharão com mais gosto e ânimo.
Continuou referindo o acompanhamento do processo da requalificação da Casa da
Cova, assegurando que será um imóvel polivalente que permitirá desde colóquios a
reuniões, pequenos concertos, formações, exposições, ou seja, será um espaço cultural
de  excelência  e  bem  localizado.  Também  o  acompanhamento  das  obras  de
requalificação  de  arruamentos,  no  âmbito  do  programa  de  asfaltos  da  Câmara
Municipal, é uma das acções mais importantes do executivo, sendo de salientar que os
proprietários têm colaborado, aceitando ceder parcelas de terrenos para alargamento
de vias, merecendo um sentido agradecimento, pois sem essa colaboração não seria
possível fazer intervenções com a qualidade que se têm feito. Noutro âmbito, referiu
que a Freguesia de Bidoeira de Cima é uma das duas freguesias do concelho de Leiria
consideradas prioritária na defesa da floresta contra incêndios, pelo que vai estar sob a
fiscalização  intensa  da  GNR  no  que  respeita  à  limpeza  e  abate  de  árvores  que
coloquem em perigo habitações, pelo que os afastamentos que são de lei deverão ser
cumpridos  e  as  limpezas  ser  efetuadas  até  15 Maio  de forma a que os  respetivos
proprietários  não  venham  a  sofrer  quaisquer  tipo  de  coimas.  Por  fim,  referiu   o
acompanhamento ao processo dos Censos 2021, que se realizam de dez em dez anos e
que  é  uma  ferramenta  importantíssima  para  perspectivar  e  programar  o  futuro,
nomeadamente as obras e equipamentos necessários para dar resposta ao número de
habitantes de cada freguesia. Em suma, saber quantos somos e como vivemos e se há
ou não crescimento populacional é fundamental para pressionar os decisores para 
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conseguir investimentos como os que têm acontecido na Bidoeira, nomeadamente o
Centro Escolar,  novas  estradas,  novo Centro  de Saúde,  melhores  infraestruturas  de
iluminação e telecomunicações, entre outras coisas. Relativamente às obras em curso,
considerou  serem  obras  importantes,  como  a  requalificação  do  polidesportivo  do
Parque de Lazer da Sapateira que ficou totalmente como novo, a aplicação de painéis
fotovoltaicos  de auto-produção de energia,  a  intervenção profunda no estaleiro da
Junta  de  Freguesia  com  a  construção  de  muros  de  betão  armado  e  irá  ficar
completamente vedado, o Cemitério do Carriço que está a ser alvo de intervenção
profunda e o parque de recolha de monos que está em fase de conclusão. Salientou
ainda  a  manutenção  efectuada  no  Centro  Escolar,  com  verificação  do  sistema  de
esgotos e manutenção do sistema de ar condicionado.

Relativamente ao relatório financeiro, afirmou que expressa de forma clara a realidade
da  Junta  de  Freguesia  e  que,  à  data  em  que  o  mesmo  foi  elaborado,  não  existia
nenhuma factura pendente de pagamento, ou seja, existia 0€ de dívida e 9.282,50€
(nove  mil  duzentos  e  oitenta  e  dois  euros  e  cinquenta  cêntimos)  disponíveis.  De
salientar, continuou, que neste relatório não estão contabilizadas as facturas referentes
às obras comparticipadas em 85% pela Câmara Municipal e que ainda se encontram
em curso, ou seja, os 15% que correspondem à parte da Junta da Freguesia irá sair
deste valor disponível.

Pediu a palavra o Sr. Deputado Abel Vieira, para agradecer ao executivo da Junta de
Freguesia as obras e actividades realizadas, pois, por verificação pessoal, afirma que a
obra do Centro de Recolha de Monos está bem estruturada e a ver se é desta que fica
funcional, mas pelo menos o desperdício de tempo e de fundos na limpeza de terrenos
de terceiros está assegurada. Continuou afirmando ser legitimo desejar que fosse  feito
mais, mas o que é verdade é que com os meios que a Junta possui, que na sua opinião
são  escassos,  tem-se  verificado  algumas  obras  feitas.  Por  isso,  aproveitou  para
congratular  o  executivo  da  Junta  pelas  obras  feitas.  Relativamente  ao  relatório
financeiro, fica descansado por saber que neste momento não tem saldo negativo, e
recorda que não foi isso que foi herdado, no entanto questiona se os 9.000€ (nove mil
euros) são suficientes para fazer face aos 15% a comparticipar. 

O Presidente da Junta respondeu que a verba disponível não chega para cobrir os 15%
de todas as  obras que irão acontecer até ao fim do mandato,  mas a programação
financeira daquilo que está previsto receber ao longo do mandato, garante que existe
suporte financeiro para assegurar os 15% em falta. 

Pediu a palavra o Sr. Deputado Henrique Silva, para partilhar com o público que está a
ver a partir de casa que, quando o Deputado Abel Vieira menciona que o saldo que a
actual Junta irá deixar é positivo, ao contrário do que aconteceu aquando da tomada
de posse deste executivo, pode deixar a dúvida de que o executivo há três anos atrás
deixou saldo negativo, o que não é verdade. Continuou afirmando não estarem aqui  

4



para discutir assuntos de mandatos anteriores, mas para discutir os assuntos destes
últimos quatro anos e no último mandato o executivo não deixou quaisquer dívidas,
situação que é de louvar. 

Não havendo pedidos de esclarecimento para o ponto 2.1 da ordem de trabalhos, o Sr.
Presidente da Assembleia substituto passou ao ponto 2.2:  

Ponto 2.2: Antigo Jardim de Infância de Bidoeira de Baixo. Ponto de situação 
– Apresentação e discussão.

O Sr.  Presidente da  Assembleia ao Presidente Jorge Crespo para  explicar  de forma
sucinta este ponto da ordem de trabalhos.

O Presidente da Junta referiu que foi disponibilizada a documentação referente a este
ponto da ordem de trabalhos, mas, para o público ouvinte perceba do que se está a
falar, explicou que em finais da década de 90 do século passado, a Junta de Freguesia
pressionou a Câmara Municipal para a construção de Jardins de Infância na Freguesia
de  Bidoeira  de  Cima,  um em Bidoeira  de  Cima em terreno  que  já  era  da  Câmara
Municipal e o outro em Bidoeira de Baixo. Sendo que aí não havia terrenos públicos, a
Junta de Freguesia adquiriu um terreno que pertencia à Direcção Geral de Florestas,
junto à Casa Florestal do Carriço, de onde foi feito um destaque de uma parcela de
setecentos  metros  quadrados  para  efeitos  de  construção do Jardim de Infância  de
Bidoeira de Baixo. A escritura de aquisição foi realizada em 17 de Julho de 1997 e, à
posteriori,  a  Câmara  Municipal  construiu  o  edifício  para  a  escola  que  esteve  em
funcionamento até à construção do actual Centro Escolar. Estando actualmente sem
qualquer  actividade,  a  Câmara  Municipal  de  Leiria,  como  legitima  proprietária  do
edifício, colocou em cima da mesa várias hipóteses, nomeadamente a venda, manter o
edifício para um eventual aumento de população que obrigue a que o mesmo fosse
reactivado para Jardim de Infância, ou até cedê-lo a alguma associação que pretenda
usufruir do espaço em regime de comodato. Contudo, qualquer que seja o destino,
seria  sempre  necessário  regularizar  a  situação  patrimonial,  pois  não  faz  qualquer
sentido que haja um edifício da Câmara Municipal construído num terreno pertença da
Junta  de  Freguesia,  até  porque  tal  situação  não  é  legalmente  permitida.  Após
conversações com a Câmara Municipal, onde se discutiram as hipóteses possíveis, ou o
edifício passava para a titularidade da Junta de Freguesia ou o terreno passava para a
posse  da  Câmara  Municipal  de  Leiria.  Sendo  que  a  Junta  de  Freguesia  não  tem
disponibilidade financeira para adquirir  o edifício, foi decidido proceder à venda do
terreno à Câmara Municipal que aceitou proceder à aquisição do terreno, contratou
um avaliador externo que fez uma visita ao local e avaliou o terreno em 23.700,00€
(vinte e três mil e setecentos euros). Em reunião de Junta foi decidido que, sendo um
valor aceitável, proceder à venda do terreno. Sendo que os valores estão dentro dos
limites previstos na lei, a Junta de Freguesia tem autonomia para realizar esta venda 
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devendo levar a  reunião de Assembleia de Freguesia  para conhecimento.  Informou
ainda que a escritura foi realizada na passada segunda-feira, 26 de Abril. 

Pediu a palavra o Sr. Deputado Henrique Silva, para questionar, que uma vez que já
sabiam  que  o  terreno  pertencia  à  Junta  de  Freguesia,  porque  motivo  não  estava
inscrito no inventário dos últimos dois anos. E a outra questão, que já está respondida,
era  a possibilidade de se ter podido fazer a proposta ao contrário, de ser a Câmara a
vender o edifício à Junta. Mas apesar do Sr. Presidente da Junta ter referido que a Junta
não tinha dinheiro para tal aquisição, questionou se houve alguma avaliação para saber
quanto é que o edifício podia valer. 

O Presidente Jorge Crespo afirmou que, conforme é sabido, há relativamente pouco
tempo é que se começou a cumprir a obrigação de apresentar inventário e, de facto, o
terreno já deveria ter constado no inventário, pelo que sim, foi um lapso pelo qual há
lugar a um pedido de desculpas. Quanto à outra questão, a Junta de Freguesia não
tinha nenhuma possibilidade financeira de adquirir o edifício, sem hipotecar a saúde
financeira da Junta e a intenção, que é um ponto de honra, de não deixar quaisquer
dívidas ao próximo executivo de Junta de Freguesia.

Não havendo mais pedidos de esclarecimento para o ponto 2.2 da ordem de trabalhos,
o Sr. Presidente da Assembleia passou ao ponto 2.3:  

Ponto 2.3: Comemoração dos 400 anos da morte de Francisco Rodrigues 
Lobo. Atribuição de topónimo – Apresentação, discussão e votação.

O Sr. Presidente da Assembleia substituto  pediu ao Presidente Jorge Crespo para dar
um breve esclarecimento sobre este ponto.

O Presidente Jorge Crespo, informou que este ano de 2021 cumprem-se os 400 anos
após  a  morte  do  poeta  Francisco  Rodrigues  Lobo  e  a  Câmara  Municipal  de  Leiria
entendeu que era hora de dar realce a este poeta leiriense que, de alguma forma, ficou
sempre na sombra de Luís  de Camões,  até  por  ser  seu contemporâneo.  A Câmara
Municipal  decidiu  que  ao  longo  do  ano  iriam  existir  diversas  actividades
comemorativas desta data, de forma a dar a conhecer o poeta dar-lhe o realce que a
sua obra merece. Assim, foi entendido convidar a comunidade escolar a fazer alguma
atividade comemorativa, convidando a comunidade a tomar conhecimento da vida e
obra do escritor, bem como convidar todas as freguesias a atribuir um topónimo com o
nome de Rodrigues Lobo a um arruamento ou local dignos, nas respectivas freguesias.
Continuou, dando nota que a Junta de Freguesia de Bidoeira de Cima, a exemplo de
quase todas as  freguesias  do concelho,  achou por  bem recusar  substituir  qualquer
topónimo  existente,  pois  iria  causar  transtornos  a  todos  os  habitantes  desse
arruamento,  com  posteriores  mudanças  de  morada  de  residência  em  seus
documentos, com os consequentes custos e inconveniências.
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Assim,  foi  entendido  propor  a  atribuição  do  topónimo  Praceta  Rodrigues  Lobo  ao
espaço delimitado entre o Edifício da Junta de Freguesia e a Caixa Crédito Agrícola e o
largo nas traseiras da Junta de Freguesia, que será o largo preferencial de acesso ao
novo Centro de Saúde e que será requalificado por força das futuras obras, ficando
com a dignidade de merecer a atribuição deste topónimo, pelo que é esta a proposta
colocada a votação. 

Pediu a palavra o Sr. Deputado Abel Vieira, para questionar qual o nome do topónimo,
pois  os  documentos  recebidos  junto  à  convocatória  mencionam  Praceta  Francisco
Rodrigues Lobo, e o Sr. Presidente referiu somente Praceta Rodrigues Lobo, pelo que
questiona se existe alguma alteração de forma a estarmos todos em sintonia quanto
aquilo que se vai votar.

O Presidente Jorge Crespo informou que o topónimo sugerido é Praceta Rodrigues
Lobo, de forma a adequar o tamanho do nome ao tamanho das placas toponímicas.
Continuou, afirmando que a opção com o nome Francisco Rodrigues Lobo ficaria muito
extenso e incompaginável com a dimensão da placa.

Não  havendo  mais  questões,  o  Presidente  da  Assembleia  passou  à  votação  deste
ponto, sendo o mesmo aprovado com quatro votos a favor dos deputados do Partido
Socialista e quatro abstenções dos deputados do PSD.

O Sr. Presidente da Assembleia passou, de seguida, ao ponto 2.4:  

Ponto 2.4: Inventário atualizado referente ao ano 2020. Apresentação, 
discussão e votação.

O Sr.  Presidente da  Assembleia pediu ao  Presidente  Jorge Crespo para  explicar  de
forma sucinta o Inventário de 2020.

O Presidente da Junta referiu que o Inventário apresentado é ainda incompleto, mas já
expressa com maior fidelidade a totalidade dos bens da Junta de Freguesia. Referiu ser
um  processo  complexo  pois  passa  por  inventariar  todos  os  bens  existentes  em
armazém e edifícios da Junta de Freguesia,  sendo que houve uma actualização em
relação aos documentos apresentados o ano passado, pelo que esta é de facto uma
listagem mais aproximada da realidade daquilo que são os bens quer imóveis, quer
móveis ou veículos da Junta de Freguesia.

Pediu a palavra o Sr. Deputado Henrique Silva, para informar o executivo que o sentido
de voto da sua bancada ia para abstenção, contudo alteram para a decisão de votar
contra dado terem ficado a saber que existia um terreno, que até já foi vendido, mas
que não constava nos anteriores inventários. 
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Pediu a palavra o Sr. Deputado Abel Vieira, para questionar, dado que não conseguiu
localizar no inventário, se a máquina retro-escavadora ainda faz parte do património da
Junta de Freguesia. 

Tomou  a  palavra  o  Presidente  Jorge  Crespo,  para  em  primeiro  responder  ao  Sr.
Deputado Henrique Silva, afirmando aceitar com toda a naturalidade a observação e os
votos contra. Quanto à questão do Deputado Abel Vieira, afirmou que a máquina já
não existe, pois dado que estava avariada já há algum tempo, o executivo da Junta de
Freguesia decidiu proceder à venda dessa máquina. Continuou, afirmando que na base
da decisão estava o facto do custo elevado da reparação e o facto do funcionário que
habitualmente trabalhava com ela se ter aposentado. Mais informou terem proposto a
venda  da  máquina a  diversas  empresas,  inclusive  à  Agricortes,  empresa  que  tinha
vendido a  máquina,  sendo que  a  mesma informou que  não estava  interessada na
aquisição mas que informaria potenciais clientes da intenção de venda. Propôs-se a
venda a duas empresas da nossa freguesia, uma delas ainda ofereceu algum valor, mas
passados uns tempos a Agricortes fez-nos chegar um interessado na máquina que fez
uma proposta substancialmente superior, que foi decidido aceitar. 

O Presidente da Assembleia passou à votação do ponto 2.4 e o mesmo foi aprovado
com quatro votos a favor dos deputados do Partido Socialista e quatro votos contra dos
deputados  do  PSD.  Dado  haver  um  empate  entre  votos  contra  e  votos  a  favor,  o
Presidente da Assembleia informou que, tal  como determina o regimento, invoca o
peso do seu voto de qualidade para determinar a aprovação do ponto 2,4 da ordem de
trabalhos. 

O Presidente da Assembleia passou ao ponto 2.5:  

Ponto 2.5 – Documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia 
relativos a 2020. Apresentação, discussão e votação.

O Sr. Presidente da Assembleia pediu ao Presidente Jorge Crespo para dar um breve
esclarecimento quanto a este Documento de Prestação de Contas relativo a 2020.

Tomou a  palavra  o  Sr.  Presidente Jorge  Crespo,  lembrando que  os  documentos  de
prestação de contas relativos a 2020, foram feitos chegar atempadamente a todos os
deputados,  sendo documentação que o próprio sistema informático fornece para o
efeito  e  que  mostram  uma  execução  orçamental  com  uma  receita  no  valor  de
246.394,68€ (duzentos e quarenta e seis  mil  trezentos  e noventa e quatro euros e
sessenta e oito cêntimos) e um total de despesas no valor de 252.298,88€ (duzentos e
cinquenta e dois mil duzentos e noventa e oito euros e oitenta e oito cêntimos), o que
corresponde a uma execução orçamental que em termos de receita se cumpriu 98.4%
daquilo que estava em orçamento e 94.6% no campo da despesa. Do ano 2019, tinha 
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transitado um saldo para 2020 de 16.641,38€ (dezasseis mil seiscentos e quarenta e
um euros e trinta e oito cêntimos), portanto temos um saldo a transitar para 2021 de
10.142,09€ (dez mil cento e quarenta e dois euros e nove cêntimos). 

Pediu a palavra o Sr. Deputado Abel Vieira, para afirmar que o executivo apresenta as
contas de forma clara e isto releva o que é hoje em dia o trabalho dum poder local que
mudou muito nos últimos anos e é notório a diferença entre aquilo que se fazia há uns
anos e aquilo que se faz hoje. Obviamente que houve coisas que correram menos bem
no passado e quando falamos de heranças, falamos de heranças quando se muda de
partido político como é normal e é a isso o que corresponde uma herança e a verdade
é que este executivo, que está a terminar o seu ciclo de doze anos, tem de se orgulhar
do trabalho que foi feito e também poderá sair daqui a pensar que poderia ter feito
algo mais, o que é legitimo, mas sai também com a sensação de dever cumprido e
compreende perfeitamente que o PSD não se queira recordar do passado, pois todos
sabemos o que ficou e existe uma imagem a limpar e felizmente hoje em dia as coisas
são muito mais transparentes.

O Presidente Jorge Crespo, em resposta ao Deputado Abel Vieira, confirmou que, de
facto, as contas são bastante mais transparentes e esmiuçados e que embora nada
obrigue  a  apresentar  um  orçamento   descriminado,  com  uma  rubrica  para  cada
projecto, há essa opção para que um dia mais tarde se possa vir a analisar quanto se
gastou em cada obra. Aproveitou ainda para salientar que é fundamental entender que
existem dinheiros que são atribuídos com base em determinados apoios específicos,
como foi o caso das obras nos cemitérios, no Parque de Lazer da Sapateira e no Centro
de Monos e que essas verbas só podem ser gastas em bens pertencentes à Junta de
Freguesia. Recordou as críticas aquando da requalificação do polidesportivo, que não
seria uma obra prioritária, mas, de facto, o dinheiro gasto no polidesportivo não podia
ser gasto em estradas ou em abertura de caminhos florestais, porque o dinheiro do
Regulamento de Apoio ás Freguesia tem de ser gasto em propriedades cuja titularidade
é da própria Junta de Freguesia ou, se for essa a opção, na compra de viaturas. 

Pediu a palavra o Sr. Deputado Henrique Silva, para afirmar que concorda quando o Sr.
Presidente do executivo menciona que as coisas de há muitos anos para cá evoluíram,
até  porque  contrataram  um  empresa  de  contabilidade,  depois  começou  a  ser
obrigatório  haver  um  inventário  e  ainda  bem  que  este  executivo  enveredou  pelo
caminho de especificar cada obra, mas isso deveria ser neste executivo e em qualquer
outro, independentemente do partido, devia de ser o que se devia passar em todas as
Juntas de Freguesia do país, razão pela qual ainda há pouco questionei a possibilidade
da antiga Pré de Bidoeira de Baixo ficar a pertencer à Junta de Freguesia e ter mais um
local onde poder investir esses dinheiros. 

Retomou a palavra o Presidente Jorge Crespo, afirmando que concorda na íntegra com
a opinião de Deputado Henrique Silva, até porque mais do que de partidos, falamos de 
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pessoas que não querem partidarizar o seu trabalho, mas sim encarar a sua missão da
mesma forma que o encarariam se tivessem sido eleitos por outro partido qualquer.
Concluiu, afirmando que o que importa é que quem represente a nossa Freguesia o
faça sempre com rigor e a  competência devida.  Respondendo à última questão do
Deputado Henrique Silva afirmou que os apoios financeiros inscritos no Regulamento
de Apoio às Freguesias servem para obras em espaços da Junta de Freguesia e não
pode ser utilizado para a aquisição de terrenos, pois se tal fosse permitido, já teria sido
utilizado para adquirir os terrenos contíguos ao Parque de Lazer da Sapateira.

Não havendo mais questões, o Presidente da Assembleia passou à votação deste ponto
da ordem de trabalhos, tendo sido aprovado com quatro votos a favor dos deputados
do Partido Socialista e quatro abstenções dos deputados do PSD. 

O Sr. Presidente da Assembleia, de seguida, passou ao ponto 2.6:  

Ponto 2.6 – 1ª Revisão ao Orçamento e PPI 2021 por integração do saldo de 
gerência de 2020. Apresentação, discussão e votação.

O Sr. Presidente da Assembleia substituto  pediu ao Presidente Jorge Crespo para dar
um breve esclarecimento quanto a esta Revisão ao Orçamento e PPI 2021.

Tomou a  palavra  o Presidente Jorge Crespo,  para informar  que esta  1ª  Revisão ao
Orçamento e PPI 2020 é uma imposição legal e tem como finalidade introduzir o saldo
de gerência de 2020 no orçamento de 2021. Referiu que, no caso, são 10.142,09€ (dez
mil e cento e quarenta e dois euros e nove cêntimos) que se pretende acrescentar ao
valor  do  orçamento  aprovado  para  este  ano  de  2021.  Para  além  disso,  referiu  a
necessidade  de  proceder  à  alteração  de  rubricas  no  orçamento,  decorrentes  do
processo  de  transferência  de  competências  da  Câmara  Municipal  para  a  Junta  de
Freguesia, negociado com a Câmara Municipal por determinação de lei governamental,
em  que  as  juntas  passam  a  deter  por  competência  própria  as  competências  que
anteriormente executavam por delegação de competências das câmaras municipais.
No orçamento apresentado as verbas atribuídas para o efeito foram inscritas como
vindo da Câmara Municipal de Leiria, quando, de facto, o dinheiro vem directamente
da DGAL (Direção Geral das Autarquias Locais). Assim, no orçamento que foi aprovado
em Dezembro, para o ano 2021, consta no mapa de receita uma verba a receber da
Câmara Municipal de Leiria – Transferência de competências no valor de 45.831,23€
(quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um euros e vinte e três cêntimos) que, dado
que  esse  dinheiro  vem  da  DGAL,  não  pode  ser  utilizada.  Por  esse  facto,  as
transferências mensais no valor 3.819€ (três mil oitocentos e dezanove euros) relativas
aos  primeiros  quatro  meses  do  ano  foram  inscritas  na  rubrica  “outras”,  havendo
necessidade  de  abrir  uma  rubrica  com  a  seguinte  denominação:  Transferência  de
Competências – Lei  50/2018 para inscrever as restantes oito mensalidades no valor
total de 30.552,00€ (trinta mil euros quinhentos e cinquenta e dois euros). Por fim, por 
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força  da  venda  do  terreno  do  antigo  Jardim  de  Infância  de  Bidoeira  de  Baixo,  é
necessário criar a rubrica 09010601 com a designação “Venda de terreno” para alocar
o valor de 23.700,00€ (vinte e três mil e setecentos euros), correspondente à venda
efectuada. Resumindo, existe um reforço de 33.842.09€ (trinta e três mil oitocentos e
quarenta e dois euros e nove cêntimos), que corresponde ao valor recebido pela venda
do terreno mais  o  saldo de gerência de 2020 que será colocado integralmente na
rubrica “Viadutos, arruamentos e obras complementares”. Naturalmente, à revisão ao
orçamento  corresponde  a  necessária  alteração  ao  PPI  rectificando  as  rubricas
alteradas. 

Não havendo qualquer questão, o Presidente da Assembleia colocou o ponto da ordem
de trabalhos a votação, tendo sido aprovado com o voto de qualidade do presidente
dado se terem registado quatro votos a favor dos deputados do Partido Socialista e
com quatro votos contra dos deputados do PSD.

Após esta votação, o Presidente Jorge Crespo pediu a palavra para afirmar que lhe faz
uma certa confusão que a bancada do PSP, sem fazer nenhuma observação ou pedido
de esclarecimento tenha votado contra neste ponto da revisão ao orçamento e PPI.
Continuou, referindo que desta vez, até se abstiveram na votação para aprovação do
orçamento, o que o tinha deixado satisfeito, pois a norma tem sido votar contra sem
qualquer objecção ou pedido de esclarecimentos.  Na sua opinião,  referiu,  um voto
contra deve ser devidamente fundamentado, deve haver coerência e não estar aqui a
defender  partidos,  mas  sim  a  defender  os  interesses  da  população.  Não  havendo
nenhuma  objeção,  nenhuma  questão  e  votar  contra  é  uma  questão  de  falta  de
coerência,  já que o correcto quando se vota contra é fundamentar o porquê dessa
decisão. 

O Sr.  Deputado Henrique Silva pediu a palavra, contudo o Sr. Deputado Abel Vieira
interpelou a Mesa da Assembleia no sentido de saber qual o sentido da intervenção,
dado que o ponto foi votado e está fechado. 

O Sr. Presidente da Assembleia informou que o Sr. Deputado Henrique Silva pediu a
palavra no sentido de responder ao Sr. Presidente Jorge Crespo e, sendo que este não
manifestou oposição a esse desejo, decidiu conceder-lhe essa possibilidade.

O Sr. Deputado Henrique Silva afirmou que já votaram muitas vezes a favor, muitas
vezes contra e mais vezes abstenções e que, da parte dos Deputados da bancada do PS,
até à presente data, só viu votos a favor, nunca viu nenhuma reclamação, um não, um
aspecto errado e em quatro anos votaram sempre a favor. Continuou, referindo que os
deputados da bancada do PSD levaram sempre a mesma lógica até agora, e se hoje se
abstiveram, foi porque acharam as contas razoáveis. Não são as que apresentariam,
podiam ser melhores, podiam ser piores, mas dado ser aspecto de cariz relevante para
o futuro, entenderam abster-se. Contudo acha estranho que umas 
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contas  elaboradas  com apoio  de uma empresa  de  contabilidade,  que  tem pessoas
formadas  nessa  área,  em Dezembro não  saberem que  não podiam colocar  aquela
verba em determinada rubrica, razão pela qual votaram contra este ponto.

O Presidente da Assembleia substituto deu a palavra ao Sr. Deputado Abel Vieira, que
agradeceu apesar de não achar este diálogo de todo correcto e regimental.  Afirmou
que há um pequeno equivoco quando se menciona que a bancada do PS esteve a favor
de tudo, que a bancada do PS votou em todos os pontos a favor sem questionar nem
reclamar.  Referiu  que  considera  tal  facto  normal,  pois  acompanha  o  trabalho  do
executivo e obviamente o executivo fala com a sua bancada e põe-a a par do que se faz
e que nem sempre, nesse diálogo, houve completo acordo, como comprovam, como
devem recordar, as várias assembleias em que foram dadas sugestões ao executivo,
algumas contra as ideias que o executivo estava a ter, e que muitas dessas sugestões o
executivo acabou por abraçar assim como também abraçou algumas ideias do PSD.
Mas, continuou, existe uma diferença,  um aspecto é estar  de acordo e o executivo
aceita ou não, outro aspecto é não estar de acordo mas não apresentar qualquer tipo
de sugestão pondo em causa a acção do executivo. Na sua opinião, deve haver margem
para o executivo trabalhar e ouvir as opiniões e aceitá-las ou não. Afirmou ainda, que
houve muitas vezes, por parte da bancada do PSD, promessas de sugestões que nunca
chegaram a aparecer.

Para concluir, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, questionou o executivo se,
em virtude desta assembleia não ser presencial e ter sido publicitado que qualquer
pedido de intervenção por parte do público fosse solicitado via email,  havia algum
pedido de intervenção. 

Não tendo havido, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, agradeceu
a presença dos  senhores deputados em sala  e online,  bem como a todos quantos
acompanharam  os  trabalhos  pelas  redes  sociais.  Eram  vinte  e  três  horas  e  vinte
minutos, sendo esta acta elaborada de acordo com os presentes e assinada pelo Sr.
Presidente e pelos Srs. Secretários da Assembleia de Freguesia.

Presidente:

1º Secretário:

2º Secretário:
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