ATA N.º 5

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e catorze, pelas vinte e uma horas, a
Assembleia de Freguesia de Benedita reunião em sessão ordinária, no Salão Nobre da
Junta de Freguesia da Benedita, com a seguinte ordem de trabalhos, constante da
convocatória emitida em 18 de junho de 2014.-------------------------------------------------1 – Período antes da ordem do dia.----------------------------------------------------------2 – Período da ordem do dia:-----------------------------------------------------------------a) Aprovação da Ata da Assembleia de Freguesia de 04 de Abril de 2014;------b) Aprovação da Ata da Assembleia de Freguesia extraordinária de 29 de Abril
de 2014;--------------------------------------------------------------------------------c) Informação escrita da atividade da Junta de Freguesia;-------------------------d) Revisão orçamental para o ano de 2014;------------------------------------------e) Subscrição do Apelo “ Em Defesa da Escola Pública”.-------------------------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; Pedro Mateus Guerra, que tomou posse
nesta Assembleia em regime substituição de Jorge Manuel Castelhano Boita; Nuno Rui
Carmo Catita Ferreira em substituição de Maria de Lurdes Lopes Pedro; Paula Quitério
Arraião em substituição de José Delgado dos Santos; Nuno José Boita Ferreira; Samuel
José M. M. Serrazina; Susana Maria Juvêncio Marques.--------------------------------------Terminada a fase de verificação do quórum e apresentadas as devidas explicações, a
Presidente da Mesa deu início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, referindo a
existência de duas inscrições para o período antes da ordem do dia. Para proferir a
primeira intervenção, a Presidente da Mesa passou a palavra ao deputado Bruno Letra.-O deputado Bruno Letra apresentou um voto de louvor ao Benedita Sport Club Natação,
um ao atleta Guilherme Pina, que para além de ser campeão nacional na sua categoria,
também representou a seleção nacional numa prova em Israel, obtendo o 6º lugar, e um
à atleta Carolina Matos que também foi consagrada campeã nacional em juvenis.--------Colocados a votação, os votos de louvor propostos foram aprovados por unanimidade.-A Presidente da Mesa passou a palavra ao Executivo que apresentou a segunda
intervenção neste período. Gonçalo Ezequiel começou por referir que o 30º aniversário
da elevação da vida da Benedita teve lugar no passado dia 16 de Maio e que a sua
celebração se baseou em várias atividades, como a sessão solene, festejos realizados no
Largo Cónego José Mendes Serrazina, feira de artesanato e a iniciativa “Benedita em
movimento”. Tendo apontado aspetos positivos e aspetos negativos, o Executivo
apresentou desculpas aos membros da Assembleia de Freguesia por não terem recebido

o convite para participar na sessão solene, que nada teve a ver com quaisquer questões
político-partidárias. Assumindo a responsabilidade do erro, o Executivo valorizou
também os pontos positivos das atividades, manifestando publicamente o
agradecimento a algumas entidades, nomeadamente: Câmara Municipal de Alcobaça;
Bombeiros Voluntários da Benedita; Guarda Nacional Republicana; Externato
Cooperativo da Benedita, especialmente aos Professores Nuno Rosa, Margarida
Vinagre, Alexandra Flores, Dalila Barreiro, Tobias Marquês, José Vinagre e João
Simões; Fábrica do Empresário; AAOTA – Associação de Artesões; CRP – Centro
Recreativo Popular; ABCD – Associação Beneditense Cultura e Desporto; Associação
de Jovens da Benedita; Associação Peão Cavalgante; Benedita Sport Club Natação;
Centro Social Paroquial da Benedita; Clube Ténis Benedita; Dynamic Health Fitness
Club; Equitação da Ribafria; Escuteiros da Benedita Agrupamento 710; Farmácia Alves;
Grupo Regional de Folclore da Benedita; Lar Santa Casa da Misericórdia; Policlínica da
Benedita; Universidade Sénior da Benedita; Róódinhas; Ana Santo Fisioterapeuta;
Hóquei Clube de Turquel; Piscinas Municipais da Benedita; Grupo de Voluntariado –
Cáritas Benedita; CRD – Frei Domingos; Grupo de Jovens Cristãos de Benedita;
Sorriso Amigo; Rotary Club da Benedita; Glee Club; Academia de Música de Alcobaça;
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários da Benedita; Orquestra Ligeira do Bárrio; Bom
Dia; e Three Angled Mirror.-----------------------------------------------------------------------Questionando a Assembleia sobre mais inscrições neste período, a Presidente da Mesa
registou a inscrição do deputado Nuno Boita. O deputado referiu que, relativamente à
sessão solene da celebração da elevação da vila da Benedita, os beneditenses não sabem
porque é que a oposição não esteve presente na sessão solene, pelo que o pedido de
desculpas apresentado pelo Executivo deveria ser tornado público.-------------------------Também se registou a intervenção do deputado Bruno Letra que indicou alguns erros de
protocolo face ao que tem sido prática nos Executivos anteriores. Habitualmente, nas
sessões solenes das celebrações da vila, os deputados da oposição tinham a palavra, o
que até pode representar uma mais-valia para o Executivo.-----------------------------------Ainda no âmbito do período antes da ordem do dia, o deputado Nuno Boita voltou a
pedir a palavra. O deputado chamou a atenção de todos relativamente à coincidência de
datas de realização da Assembleia Municipal de Alcobaça e da Assembleia de Freguesia
da Benedita. Também questionou o Executivo acerca do ponto de situação das obras já
iniciadas na Rua da Gaiata, da limpeza em terrenos particulares que circunscrevem as
piscinas e da estrada das piscinas. Outras questões levantadas pelo mesmo deputado
prenderam-se com o ponto de situação da estrada de acesso ao cemitério, o mau estado
da estrada da Azambujeira, da falta de espelhos em zonas perigosas e da pouca
visibilidade na estrada do Taveiro. Por outro lado, reconhecendo as melhorias no acesso
à Fonte da Senhora pelo lado do ABCD, o deputado sublinhou as más condições do
acesso do lado do Bairro Pôr do Sol, destacando a aproximação da época dos incêndios
florestais e a consequente necessidade de caminhos transitáveis.----------------------------Relativamente ao primeiro ponto abordado pelo deputado Nuno Boita, a Presidente da

Mesa da Assembleia respondeu que, por lapso, a convocatória seguiu com a indicação
do dia 27 de Junho quando era intenção realizar a Assembleia de Freguesia no dia 26 de
Junho. De qualquer forma, a situação foi imediatamente resolvida em benefício de todos
os deputados.-----------------------------------------------------------------------------------------No que se refere aos outros pontos apresentados, a Presidente da Mesa passa a palavra
ao Executivo. Neste sentido, o Presidente da Junta referiu que se prevê terminar as obras
da Rua da Gaiata assim que possível, tal como melhorar o acesso à Fonte da Senhora,
no entanto os recursos humanos com as competências necessárias têm estado afetos a
outras atividades da Freguesia. A estrada da Azambujeira é da responsabilidade da
Câmara Municipal de Alcobaça, mas enquanto o problema não é resolvido a Junta de
Freguesia irá tratar de algumas zonas mais complicadas. Efetivamente a Proteção Civil
limpou terrenos privados à volta das piscinas a pedido da Junta de Freguesia por causa
das festas realizadas nesse espaço. De qualquer forma, o Executivo afirma que irá
identificar os proprietários desses terrenos e pedir-lhes a manutenção dos espaços. Neste
ponto, o Presidente ainda referiu desconhecer se a estrada das piscinas é pública ou
privada.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia referiu ainda que a situação da nova estrada de
acesso ao cemitério encontra-se em andamento e que já foram solicitados 10 espelhos
para colocar em zonas de difícil visibilidade. Contudo, relativamente a esta última
situação, a Câmara ainda vai enviar alguém que analisará o pedido e só depois será
disponibilizado o material. Por outro lado, o “cruzamento de ferrolho”, na estrada do
Taveiro, é da responsabilidade das Estradas de Portugal.-------------------------------------Ainda no tempo destinado ao período antes da ordem do dia, o deputado Bruno Letra
chamou a atenção para o muro de uma das casas situadas na rua da serradinha, dado que
representa um perigo por estar na iminência de derrocada. Em jeito de resposta, o
Presidente da Junta de Freguesia informou já ter elaborado e enviado um ofício para a
Câmara Municipal a relatar essa mesma situação.----------------------------------------------O mesmo deputado referiu que, saindo do Centro Escolas é obrigatório virar à direita,
mas que isso implica que os pais percorram uma longa distância todos os dias. Neste
sentido, propõe que se possa virar à esquerda até porque entende que não representa
nenhum perigo por haver uma boa visibilidade. Neste ponto, da parte do Executivo, foi
referido que estão a trabalhar num projeto que visa a construção de duas rotundas nessa
avenida.-----------------------------------------------------------------------------------------------Por último, inscreveu-se neste período o deputado Pedro Mateus Guerra que esclareceu
que a Câmara Municipal de Alcobaça comprou o terreno das piscinas e aprovou o
projeto de loteamento com a contrapartida de gozar do direito ao terreno, no entanto a
estrada é privada.------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia dá por encerrado o primeiro ponto da ordem
de trabalhos, questionando os presentes acerca da receção dos documentos que serão
votados. A Assembleia respondeu afirmativamente.-------------------------------------------Posto isto, foi colocada a votação a ata da Assembleia de Freguesia de 04 de Abril de

2014, que foi aprovada com 2 abstenções da parte da bancada do PSD.--------------------Também colocada a votação, a Ata da Assembleia de Freguesia extraordinária de 29 de
Abril de 2014 foi aprovada com 3 abstenções da parte do PSD.-----------------------------Remetendo para a terceira alínea da ordem de trabalhos, a Presidente da Assembleia dá
a palavra a Executivo para que possa apresentar as atividades desenvolvidas desde a
última Assembleia.
Relativamente às atividades da Junta de Freguesia, o membro do executivo, Gonçalo
Ezequiel referiu que o Executivo reuniu com os utentes da Escola Primária da Benedita
no sentido de denunciar os protocolos existentes e celebrar novos, dado que os
protocolos em vigor com as associações, não salvaguardam a junta de freguesia no caso
da Câmara Municipal denunciar o Protocolo de cedência da mesma com a Junta, uma
vez que os prazos entre os dois protocolos são diferentes. Outra razão para a revisão dos
Protocolos é de apurar quais são as associações com atividade relevante que justifique a
atribuição de uma sala em exclusivo, dado que ocorrem situações em que a junta de
freguesia necessita de sala para formação e não tem nenhuma disponível para oferta. O
executivo procedeu à análise do custo das comunicações e entendeu alterar os planos
existentes para a Junta de Freguesia e para as Piscinas, da qual resultou uma poupança
na ordem dos 200€ mensais. No que diz respeito ao contrato de delegação de
competências, o Executivo informou que decidiu dar a gestão ao Centro Escolar da
verba respeitante à ao fornecimento de material de limpeza que foi atribuída a esta
(768€/mês). Também foi adquirido um produto certificado para limpar as valetas e
ervas, o que permite aumentar o espaço de intervenção nas ruas, dispensando os
recursos humanos para outros trabalhos igualmente necessários. Este produto não faz
mal a animais nem a seres humanos e a respetiva ficha de segurança pode ser consultada
na página da internet da Junta de Freguesia.----------------------------------------------------No âmbito do aniversário da vila, a Câmara Municipal de Alcobaça atribuiu um
subsídio de 7000€ à Junta de Freguesia, as contas não estão ainda fechadas, mas foi
utilizado para a limpeza dos espaços, montagem das estruturas necessárias para a festa.
Este valor foi gasto, mas não foi ultrapassado
Carla Lucas informou a Assembleia que a Loja Social acompanha agora mais 8
agregados familiares, pelo que agradece publicamente em nome do Executivo todas as
ajudas e contributos que esta resposta tem recebido. Também referiu que a Junta de
Freguesia preside à Comissão Social de Freguesia que conta com a intervenção de
várias instituições e associações que trabalham na área da solidariedade e do apoio
social. É agora possível mapear este conjunto de respostas e rapidamente agir em
parceria e conformidade.---------------------------------------------------------------------------Finda a apresentação por parte do Executivo, a Presidente da Assembleia questiona a
Assembleia se quer dirigir alguma pergunta ou pedir algum esclarecimento. O deputado
Nuno Catita questiona se, uma vez que os protocolos celebrados no âmbito do usufruto
dos espaços da Escola Primária da Benedita foram previamente discutidos na
Assembleia de Freguesia, a denúncia dos mesmos também não deveria ter sido discutida

pelo mesmo órgão. O Executivo clarificou que os protocolos venciam em Maio, pelo
que tiveram de proceder à denúncia nos prazos legalmente estipulados. Os novos
protocolos a definir serão apresentados à Assembleia de Freguesia.-------------------------Ainda sobre este ponto, o deputado Nuno Catita alerta o Executivo para a validade do
processo de denúncia, dado que não foi discutido e aprovado em sede de Assembleia.--Por sua vez, o deputado Luís Lopes referiu poderem existir outras instituições que
gostariam de concorrer para poderem usar um dos espaços da Escola Primária. O
Executivo informou que pretende definir um regulamento semelhante ao do Mercado.--Sem mais inscrições, a Presidente da Mesa da Assembleia deu início à alínea d) sobre a
revisão orçamental para o ano de 2014. Sobre este ponto, a Presidente informou que o
Executivo identificou um lapso no documento enviado, pois há uma diferença de 0.20€.
Na terceira página do documento, na linha referente à rubrica “ferramentas e utensílios”
onde se lê 1187.20€, deve ler-se 1187€. A partir desta correção, deverão ser efetuadas e
retificadas as somas que daqui decorram.--------------------------------------------------------A Presidente dá a palavra ao Executivo para alguma informação adicional. Assim, a
Liseta Fialho referiu que se teve de enquadrar no orçamento para 2014 o valor resultante
da transferência de competências da Câmara para a Junta de Freguesia. Gonçalo
Ezequiel acrescentou que, tratando-se de um período experimental, pode ainda haver
novas revisões, ajustes ou melhorias porque, atualmente, o Executivo não tem uma
visão exata do que se passará até ao final do ano.----------------------------------------------Ainda sobre a revisão orçamental, o deputado Nuno Catita questionou sobre o
significado de “locação financeira” e sobre o reforço que se verifica para instituições
sem fins lucrativos. Neste sentido, a Cátia Lourenço (colaboradora da junta de
freguesia) referiu que no documento apresentado também está contemplada a verba de
7000€ que a Câmara atribuiu para a realização de limpeza nas festas e que na rubrica
das instituições sem fins lucrativos estão inseridas as verbas destinadas ao Centro
Escolar. Por sua vez, a Liseta Fialho esclareceu que, neste caso, a locação financeira se
trata do aluguer de material informático, como uma impressora multifunções.------------O deputado Nuno Boita enalteceu a transferência de verbas para o Centro Escolar, mas
questionou sobre a gestão das compras. Foi dito pelo Executivo que essa gestão será da
responsabilidade da Escola. Neste sentido, o deputado voltou a questionar o Executivo
para saber qual o resultado caso exista uma boa gestão e não se aplique a totalidade da
verba. O Executivo respondeu que no final do ano, serão efetuados acertos e que se a
verba não for totalmente gasta, o excedente será retido pela Câmara Municipal.----------Finda a discussão, a Presidente da Mesa coloca a votação a revisão orçamental para o
ano de 2014, que foi aprovada com 3 abstenções da parte do PSD e 1 da parte do
CDS/PP.----------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Mesa passou à alínea d), passando a apresentar sucintamente o objetivo
do Apelo em “Defesa da Escola Pública”, pedido de subscrição que foi dirigido a este
órgão. Sobre este assunto, o deputado Pedro Mateus Guerra referiu que este movimento
já não é novo e que já dura a alguns anos com base na premissa de que a escola privada

não deve ser subsidiada, sem avaliar cada situação específica. Foi, neste contexto, que
surgiram as atuais dificuldades financeiras do Externato Cooperativo da Benedita que,
não possuindo qualquer alternativa e representando um ensino de elevada qualidade,
atualmente não recebe o apoio suficiente ao desenvolvimento da sua atividade.----------Colocada a votação, a subscrição do Apelo em “Defesa da Escola Pública” foi
reprovada com 7 votos contra da parte do PSD e do CDS/PP e 6 abstenções das
restantes bancadas.----------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada uma declaração de voto pelo deputado Bruno Letra que refere que deve
ser dado conta ao remetente da subscrição que esta não foi aprovada, com a respetiva
justificação. A Assembleia concordou e a Presidente de Mesa solicitou o envio, por
escrito, a cada uma das bancadas, das suas fundamentações.----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 duas inscrições.--------------------------------------------------------------------A cidadã Natália Serrazina interveio no sentido de clarificar que os protocolos para a
utilização dos espaços da Escola Primária da Benedita não foram aprovados na
Assembleia de Freguesia. Este órgão apenas foi convidado para estar presente na
assinatura dos protocolos. Por outro lado, referiu as melhorias que a Universidade
Sénior tem realizado na sala que utiliza e aproveita para referir que o espaço exterior da
Escola foi pintado indevidamente.----------------------------------------------------------------O cidadão Mário Arraião apelou ao Executivo para proceder à manutenção dos
equipamentos de madeira que a Associação de Pais ofereceu à freguesia e se encontra
no jardim em frente à Junta. Também chamou a atenção para o estado de algumas
passadeiras da freguesia, muito pouco visíveis em algumas zonas.--------------------------Sem mais inscrições registadas, a Presidente da Mesa da Assembleia lê uma minuta com
as principais deliberações da Assembleia de Freguesia. Foram aprovadas as Atas das
Assembleias de Freguesia colocadas a votação, a revisão orçamental para o ano de 2014
e três votos de louvor apresentados pelo deputado Bruno Letra. Foi reprovada a
subscrição do Apelo em “Defesa da Escola Pública”.------------------------------------------Declararam-se encerrados os trabalhos pelas vinte e três horas do dia trinta do mês de
Junho do ano de 2014.-------------------------------------------------------------------------------

