ATA N.º 8

Aos dezassete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, pelas vinte e uma horas
e trinta e cinco minutos, a Assembleia de Freguesia de Benedita reunião em sessão
ordinária, na Associação Centro Recreativo e Desportivo de Frei-Domingos, com a
seguinte ordem de trabalhos, constante da convocatória emitida em 23 de novembro de
2015.--------------------------------------------------------------------------------------------------1. Período antes da ordem do dia.-------------------------------------------------------2. Período da ordem do dia:---------------------------------------------------------------a) Aprovação da Ata da Assembleia de Freguesia de 28 de Novembro de
2014;------------------------------------------------------------------------------b) Informação escrita da atividade da Junta de Freguesia;----------------------c) Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e
respetiva avaliação;------------------------------------------------------------d) Apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano
2014.------------------------------------------------------------------------------3 - Período aberto à população.--------------------------------------------------------------Verificou-se a existência de Quórum com a presença dos seguintes treze membros da
Assembleia de Freguesia: Cláudia Sofia Paris Vicente; Ana Catarina de Moura Louro;
Filipa Alexandra Mendes Matias; Gertrudes Jesus da Silva Correia; António Manuel
Martins Tomé; Bruno Miguel Ribeiro Letra; Nuno Rui Carmo Catita Ferreira em
substituição de José Delgado dos Santos; Maria de Lurdes Lopes Pedro; Nuno José
Boita Ferreira; Samuel José M. M. Serrazina; Vera Lopes em substituição de Susana
Maria Juvêncio Marques e Luís Lopes dos Santos.------------------------------------------Terminada a fase de verificação do quórum, a Presidente da Mesa da Assembleia
justificou o atraso na hora de início da reunião e agradeceu à Associação Centro
Recreativo e Desportivo de Frei-Domingos pelo acolhimento da Assembleia.-------------A Presidente da Mesa também relembrou o último ponto abordado na Assembleia de
Freguesia anterior, reforçando que os discursos quer de deputados, quer de elementos do
executivo não deverão ser interrompidos, havendo tempo para as questões e para as
respectivas respostas.-------------------------------------------------------------------------------Dando início aos trabalhos, a Presidente da Mesa, no período antes da ordem do dia,
apresenta o voto de louvor ao Externato Cooperativo da Benedita, subscrito por todas as
bancadas. Foi colocada a votação a integração do voto de louvor no período da ordem
do dia, que foi aprovada por unanimidade. A Presidente da Mesa procedeu à leitura do
voto de louvor e colocou à votação. Foi aprovado por unanimidade.------------------------Ainda no âmbito do voto de louvor, a Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra
ao Presidente da Junta de Freguesia, que publicamente prestou o reconhecimento ao
Externato Cooperativo da Benedita na pessoa do seu representante, Dr. Pedro Guerra,

entregando um presente. Por sua vez, o Dr. Pedro Guerra agradeceu o reconhecimento
público prestado pela Assembleia e relembra que o Instituto Nossa Senhora da
Conceição - Externato Cooperativo da Benedita foi o motor cultural da região, sendo de
todos, e reforçando que o presente pertence principalmente aos pioneiros.-----------------Posto isto, a Presidente da Mesa da Assembleia questiona se há inscrições para o
período antes da ordem do dia. Registaram-se quatro inscrições.
O deputado Samuel Serrazina relembrou que a bancada do CDS falou em Assembleias
anteriores acerca da deslocalização da Feira do Gado para perto do mercado e nesse
sentido trouxe informação sobre essa proposta para distribuir pela Assembleia. No
entanto, dado que se fala agora da melhoria do local atual, o deputado chama a atenção
para a desatualização do referido documento. Foram distribuídas cópias para
conhecimento da Assembleia.---------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa da Assembleia colocou a votação a apresentação da proposta do
CDS, que foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------A deputada Vera Lopes sublinhou que Frei-Domingos tem-se desenvolvido à conta dos
seus habitantes, reforçando a necessidade do envolvimento da Junta de Freguesia na
criação do museu José Policarpo, a ter lugar nas instalações da escola primária.
Relembrando que o terreno foi cedido por particulares, a deputada sugere que seja
reconhecido e incentivado o esforço da população sobre este assunto. Refere também
que o lugar de Frei-Domingos continua sem saneamento público, um problema que
deve ser prioritário. Por último, a deputada questiona sobre a preparação das festas da
vila, o estacionamento da vila e o calendário festivo.------------------------------------------O deputado Nuno Boita chama a atenção de todos para a curva do Casal Costa,
enquadrada numa estrada em que decorrem muitos acidentes devido à falta de
iluminação; para o cheiro nauseabundo que se sente no lugar de Frei-Domingos
proveniente das pecuárias; para a responsabilidade que a Câmara Municipal de
Alcobaça ou a Junta de Freguesia da Benedita têm no processo de requalificação da
escola primária; para o cruzamento junto à Benecar pela falta de visibilidade e
condições de segurança; e para a não cobertura da tv por cabo e internet neste lugar.----O deputado Nuno Catita relembrou que, na última Assembleia de Freguesia, questionou
o Presidente da Junta de Freguesia sobre a Feira do Gado e que este lhe respondeu que a
prioridade era a ALEB - Área de Localização Empresarial da Benedita. Contudo, não se
verificam referências a reuniões ou outros procedimentos relacionados no relatório de
atividades.----------------------------------------------------------Por último, o deputado Bruno Letra questiona o Executivo sobre a pavimentação da
estrada da Azambujeira, pedindo esclarecimento se será construída rede de esgotos. O
deputado volta a sugerir que se possa virar à esquerda quando se sai do Centro Escolar
da Benedita e a alertar para o muro em frente ao Delgado que se encontra em risco de
ruir. Bruno Letra também reforça que, relativamente à Praça Damasceno Campos, seria
importante que o Executivo apresentasse o projeto de requalificação à população,
ouvindo as suas sugestões e opiniões.-------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa passou a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia que
informou que a festa da vila tem de ser anunciada mas que ja está programada e
reforçou o bom relacionamento com a Câmara Municipal de Alcobaça ao qual atribuiu a
obra na Damasceno Campos e no cemitério. Por outro lado, congratula a exigência da
população e da oposição, relembrando que, desde o início, o Executivo pauta-se por
alguns objetivos que vão desde a boa relação com a Câmara, a manter todas as vias
transitáveis na Azambujeira e investir na rede de esgotos e pavimentação. O Executivo
também visa o corte das árvores nas vias e o bom relacionamento com todas as
associações, entidades religiosas, da área da saúde, entre outras, referindo que já reuniu
com a Liga dos Combatentes, Rotary Club, ABCD, Escolas, Unidade de Saúde Familiar
e GIPS. Pretende verificar e assegurar a toponimica e sinaléctica da freguesia, recuperar
todas as fonte e as linhas de água. E, conforme se tem abordado em reuniões anteriores,
o Executivo tem como linhas de atuação prioritárias a ALEB e a Feira do Gado, sobre as
quais tem reunido duas vezes por mês com Presidente da Câmara Municipal de
Alcobaça.---------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia mostrou ainda preocupação relativamente à falta de
iluminação em Casal Costa, informou que já se interveio na zona da Benecar mas serão
tomadas medidas para acautelar os problemas, que desconhecia, nomeadamente a
ausência de rede da tv por cabo e da internet no lugar de Frei-Domingos e que as
estradas serão alvo de fundos estruturais pelo que a intervenção será profunda.
Relativamente ao muro em frente ao Morgado, já foram feitas diligências por duas
vezes. A Praça Damasceno Campos vai ser calcetada até à Melnata, vai ser equipada
com casas de banho, repuxos, bancos de jardim e árvores.------------------------------------A Presidente da Mesa questionou a Assembleia se havia algum esclarecimento
adicional. Resposta foi negativa.------------------------------------------------------------------Findo o período antes da ordem do dia, a Presidente da Mesa inicia o segundo ponto da
ordem de trabalhos, questionando os presentes se têm algumas alterações à ata da
Assembleia do dia 28 de novembro de 2014. A resposta foi negativa, pelo que se
colocou o documento à votação. Ata aprovada por unanimidade.----------------------------Prosseguindo com os trabalhos, a Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ao
Executivo para explanação da informação escrita sobre a atividade da Junta de
Freguesia. Gonçalo Ezequiel informou que o Presidente da Junta de Freguesia já
abordou algumas das atividades realizadas e chamou a atenção para a falta do mês de
Dezembro no documento em apreciação. Esta situação deveu-se a um erro informático.
Referiu também a pavimentação de algumas estradas e abate de árvores.------------------Ainda sobre a atividade da Junta de Freguesia, abordou-se o trabalho realizado na loja
social, o apoio aos utentes que vão sendo sinalizados, a colaboração com campanhas
nacionais de recolha de bens.----------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa devolveu a palavra à Assembleia para eventuais dúvidas e
esclarecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------O deputado Nuno Boita questiona porque não houve referência no documento em

análise às atividades do dia 01 de novembro, à abertura da um caminho junto à Zardus,
à publicação do anúncio de uma obra - parque de manutenção desportiva - a executar na
região da futura ALEB. O deputado também questiona se está prevista alguma ligação
entre esse parque e a avenida onde muitas pessoas praticam desporto, sobre a
requalificação do parque infantil e o que tem sido feito para a melhoria dos pontos de
espera dos transportes.------------------------------------------------------------------------------Em jeito de resposta, depois de lhe ter sido dada a palavra, o Presidente da Junta de
Freguesia informa que alguns colaboradores trabalham aos sábados para a intervenção
ser rápida. Quanto à obra na serra, há muita gente a praticar desporto nesta zona e
pensando também na prevenção dos fogos, têm sido abertas algumas estradas e vão
ainda ser recuperadas outras estradas e contruídas duas pistas, fruto de um projeto
elaborado por dois alunos do Externato Cooperativo da Benedita. Relativamente ao
parque infantil, o Presidente assumiu que não tem sido feito muito mas que se trata de
uma situação urgente, sendo que existe já um projeto de requalificação do edifício da
Junta de Freguesia e do seu meio envolvente. Por outro lado, no âmbito da construção
da ALEB, a pecuária mais próxima terá de ser encerrada, pelo que serão minimizados os
problemas de cheiro. E voltando à Escola de Frei-Domingos, o Presidente referiu que
serão realizados esforços no sentido da requalificação da mesma.---------------------------Não havendo mais inscrições, a Presidente da Mesa da Assembleia deu início à terceira
alínea do segundo ponto, dando a palavra ao Executivo para apresentação do documento
relativo ao inventário de bens.---------------------------------------------------------------------Gonçalo Ezequiel informou que o inventário não tem muitas atualizações face ao ano
passado, a não ser informação relativa às inutilizações e à aquisição de bens novos.
Referiu também que a valoração do património que existe é um processo difícil e que
foi adquirida uma carrinha de 7 lugares, com básculas, para a legalização do transporte
dos trabalhadores da Junta de Freguesia.--------------------------------------------------------Posto isto, a Presidente da Mesa da Assembleia questiona os deputados sobre eventuais
dúvidas ou pedidos de esclarecimento. Registou-se a inscrição do deputado Nuno Boita,
que referiu achar pertinente a aquisição da carrinha e reforçou que agora o braço corta
relva deverá ser melhor aproveitado.-------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou se tem utilizado o braço corta relva todos
os anos, sendo que não é possível usar em determinadas zonas. Por outro lado, reforçou
que a carrinha era um bem necessário e que disponibilizou o tractor para outros
trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------Sem mais inscrições, a Presidente colocou a votação o inventário de bens, que foi
aprovado por maioria, registando-se a abstenção do deputado Bruno Letra da bancada
do PSD. Este deputado fez uma declaração de voto, chamando a atenção que, conforme
foi referido no ano anterior, os bens inventariados devem ser etiquetados.-----------------A Presidente passou à alínea c da ordem de trabalhos, dando a palavra ao Executivo
para apresentação de contas do ano de 2014. Neste âmbito, Gonçalo Ezequiel refere a
diminuição da receita e da despesa face ao ano anterior, sendo que o valor relativo às

despesas que não foram efetivamente realizadas foi canalizado para o pagamento de
dívidas, nomeadamente para com a ADSE. Também referiu que há um valor que
continua sem justificação, dado que o Executivo ainda não encontrou a solução
contabilística mais adequada.----------------------------------------------------------------------Aberto o período para questões, o deputado Nuno Boita referiu ser difícil analisar estas
contas pela forma como é apresentada, sugerindo que o documento seja enviado em
suporte informático para uma análise conveniente. Justificou assim a dificuldade que a
bancada do CDS prevê no que se refere à votação do documento.---------------------------O deputado Bruno Letra coloca uma dúvida sobre as despesas com pessoal, dado que
não se percebe a diferença entre o valor atribuído ao regime de avença e outra situação
qualquer.----------------------------------------------------------------------------------------------Por sua vez, a deputada Lurdes Pedro reforçou que a questão sobre o pagamento dos
recursos humanos coloca em causa a capacidade do Executivo explicar o orçamento“ o
porquê desta minha intervenção, ou seja foi a responder à informação prestada pelo
executivo.
Colocados a votação os documentos de contas do ano de 2014, foram aprovados por
maioria, com as abstenções das bancadas do CDS e do PSD e os votos a favor do PS e
dos INDEPENDENTES.---------------------------------------------------------------------------Finda a discussão de todas as alíneas do segundo ponto da ordem de trabalhos, a
Presidente da Mesa da Assembleia declarou aberto o período aberto à população.--------Registaram-se quatro inscrições.------------------------------------------------------------------A cidadã Helena Pires recuperou a informação que o Presidente da Junta de Freguesia
sobre uma das obras previstas que tem a ver com a limpeza das linhas de água e
questionou acerca da manutenção da mesma considerando que não existe saneamento
básico. Por outro lado, também questionou acerca obra a realizar na estrada da
Azambujeira, se será estendida até ao lugar de Frei-Domingos, Ninho de Água, etc. A
mesma cidadã alertou para o risco elevado de acidentes no cruzamento junto à Benecar.A cidadã Fátima Couto, representante da Associação Centro Recreativo e Desportivo de
Frei-Domingos, informa sobre a falta de verba e as despesas elevadas que a
requalificação da escola primária exige. Refere que neste espaço terá de ser colocado
chão novo e que pretende-se criar ali o museu etnográfico. Para fazer face às despesas,
têm realizado várias iniciativas para angariação de fundos.A cidadã sublinhou a
inexistência da rede de tv por cabo e internet, informando que vai entregar à Mesa da
Assembleia uma cópia da petição que a população assinou neste âmbito. Por outro lado,
foi referido que o festival das sopas que já foi realizado tem tido muito sucesso, dado
que o número de restaurantes participantes tem vindo a aumentar, pelo que ponderam
alugar uma tenda para esta atividade, para a qual pede parceria da Junta de Freguesia.--Por sua vez, a cidadã Celeste Nicolau louvou a Junta de Freguesia pelo trabalho de
cortar as árvores, indicando algumas que ainda ocultam sinalética imprescindível para o
trânsito. Refere que a Junta de Freguesia deverá pressionar Finanças para retirar o carro
penhorado que se encontra em frente à pastelaria Modelo. A cidadã chamou a atenção

para a inexistência de gás natural no centro da vila e para a importância de promover
sessões de esclarecimento e prevenção de riscos associados ao uso do gás doméstico;
para a poluição do riacho situado atrás da escola; para a necessidade de criar espaço de
lazer para crianças e jovens; falta de limpeza em algumas zonas nos Freires.----------Por fim, o cidadão Almerindo Mateus agradeceu e felicitou a ideia de descentralizar das
Assembleias de Freguesia. Questionou acerca da evolução do processo que está contra a
Câmara Municipal de Alcobaça no âmbito dos baldios e da eventual receita proveniente
do corte dos eucaliptos da serra.------------------------------------------------------------------Dada a palavra ao Executivo, foi referido que foram colocadas manilhas para resolver
problemas das linhas de águas; foi pavimentada a estrada da Azambujeira, mas serão
efetuadas candidaturas aos novos fundos comunitários para construção de rede de
esgotos; que vai haver esforço e envolvimento da parte da Junta de Freguesia na
requalificação da escola de Frei Domingos e nas respetivas iniciativas para angariação
de fundos; que já tentaram tratar do veículo imobilizado, mas não foi possível; que vão
pressionar no sentido de criar redes de gás natural e consideram as ações de informação
sugeridas uma boa ideia. Ainda o Executivo informou que continua à espera da decisão
do tribunal relativamente aos baldios e que os eucaliptos cortados eram da propriedade
da Câmara Municipal de Alcobaça.---------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa questiona se alguém se opõe à junção da petição apresentada pela
cidadã Fátima Couto à ata da presente Assembleia. A resposta foi negativa pelo que se
anexa o documento.---------------------------------------------------------------------------------Ainda a Presidente da Mesa informou todos os presentes sobre peças de teatro que irão
decorrer nas próximas duas semanas por vários grupos.---------------------------------------Resumidamente, foi aprovado o voto de louvor ao Externato Cooperativo da Benedita,
foi admitida a junção da proposta apresentada pelo CDS, sem discussão e aprovação.
Foi aprovada a ata da Assembleia anterior por unanimidade, foi o inventário de bens e
contas de 2014 por maioria, e foi admitida junção da petição pública que os cidadãos
remeteram para PT..--------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos para tratar, a Presidente da Mesa da Assembleia declarou
encerrados os trabalhos pelas vinte e três horas e trinta e cinco minutos do dia 17 de
Abril de 2015.----------------------------------------------------------------------------------------

