
DE BEIU§AfBIM E BABAO DE SÂO IOAO

ATA N..7
Da Sessão Ordinária da Assembleia de Frcguesia

Realizada a 26 de SETEMBRO de 2014

--Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e ealorze
pelas vinte e uma horas, nesta União das Freguesias de Bensafrim e de Barão
de São João, na sede do Clube Estrela Desportiva de Bensafrim, de acordo
com o determinado no artigo 11o da Lei n.o 7512013, de 12 de setembro,
realizou-se a sessão pública da Assembleia Ordinária da União de Freguesias
de Bensafrim e Barão de São João com a seguinte ordem de trabalhos:----------
----PONTO UM - Período destinado à intervenção do público.-
----PONTO DOIS - Período antes da ordem do dia.--
----PONTO TRÊS - Assuntos de interesse da Freguesia
----PONTO QUATRO - Apreciação e votação das atas pendentes...--..-------
----PONTO CINCO - lnformações do Senhor Presidente da Junta.--
--Estiveram presentes os seguintes Membros da Assembleia: pelo Partido
Socialista: Maria Eugénia Gonçalves dos Santos, Fernando Luís das Dores
Lourenço, Maria da Conceição Marreiros Dias de Marreiros Dias, José Manuel
da Conceição Correia. Pelo Partido Social Democrata: Carlos Migue! dos
Santos Vieira; Ana Maria Norte Gonçalves Ferreira, André Filipe Figueiras
Correia. Pelo Grupo de Cidadãos Eleitores "Lagos Com Futuro": João António
Rodrigues. Pela Coligação Democrática Unitária: António José Rosendo
Jerónimo
---Pelo executivo da junta, estiveram presentes os Senhores Presidente da
Junta, Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio e o tesoureiro, José de Jesus
Figueiras Gomes e o secretário
---- ABERTURA DA SESSÃO:
Presidente da Mesa deu início

Amândio Ferreíra Furtado.
Verificada a existência de quórum, o Senhor
à presente sessão, quando eram vinte e uma

horas e trinta e cinco minutos.
:-O Senhor Presidente da Mesa propõe aos membros da Assembleia que seja
retirado da ordem de trabalhos o Ponto Quatro, ao que o Senhor Fernando
Lourenço pergunta o porquê de retirar esse ponto. O Senhor Presidente da
Mesa informa que as atas estão tecnicamente mal elaboradas. Não havendo
objeções por nenhum membro da Assembleia o Ponto Quatro é retirado,
passando o Ponto QuÍnto a ocupar essa posição.---------

UilÁO DAs FBEGUESIAS



--ponto Um - período destinado à intervenção do público_: O senhor

Presidente da Mesa dá a palavra ao oúblico. A Senhora Maria Filomena do

ronuncia-se sobre um projeto agrícola,

rão de S. João e Bensafrim, numa

ue integra a RAN (Reserva Agrícola
ia de saudar tal Projeto, não fosse o

óctone e árvores

de sobreiro que é espécie protegida, uma coima pela

lnstituto da Consá*"çao da Natüreza s à Quercus e à
ente é uma zona nua e trata-se de um

siva, onde se vão aPlicar Produtos
idores do ecossistema. Pergunta que

i vão ser plantadas e como se vai efetuar a rega'

os modos de produção sustentáveis' Existem na

proximidade várias quintas de produção biologica e.o ecossistema deveria ser

protegido. A esta intervenção o Senhor Presidente da Mesa responde que vão

ientaisaber o que se passa e posteriormente responderão por escrito---

--O Senhor Piesidente da Junta pede a palavra, ao que o Senhor Presidente

da Assembleia informa que lhe será dada num momento posterior'----

--o interveniente do público que usou seguidamente da palavra foi o senhor

José Manuel Duarte silva de Barão de s. João, refere que esteve presente na

sessão anterior onde falou de um problema que Surge com alguma

regularidade, a recolha dos resíduos sótidos, tendo-lhe sido prometido que

iriãm ser tomadas medidas, assim, quer saber o que foi feito porque a.situação

tem-se repetido. Questiona tambem em que ponto está a atualizaçâo do site da

Junta, pensa que ainda se encontra inativo. A outra situação e sobre o arranjo

dos caminhos rurais, concretamente o caminho da Várzea Grande que neste

momento se toma complexo de lá passar, utiliza-o na medida que dá a@sso a

fropriedades da sua família. A Junta de Freguesia de Barão de S' João tinha

ã"ãiOó paÍa alargar o caminho e assim tornar mais fácil o trânsito, foi

concedido dois rietros quadrados, c( m a garantia de que o caminho se

mantinha transitável, questiona-se se vale a pena manter a cedência. Para

finalizar gostaria de fazer uma sugestão, sabendo que as Assembleias têm

decorrido num tom impróprio, sugeriu que Se entendessem porque esta

Freguesia necessita do bom entendimento de todos'---

--õ S"nhor presidente da Mesa passa a responder às questões levantadas

peló sennor José Silva. No que diz respeito à recolha dos resíduos sólidos não

levou essa situação com carácter de urgência porque pensou que o Senhor
presidente da Júnta, que estava pre iente ia tomar as medidas necessárias

paÊ a resolução do Prob
Freguesia tomar as med
Relativamente ao arranjo
não era altura de serem arranjados, a
e os caminhos continuam por arranjar, como tal vai esta Assembleia tomar

posição.
----O senhor Avelino Furtado pede a palava para informar que foram poucos oS

exemplares impressos do Seu livro de poesia, muitas peSSoaS quiseram

adquiii-lo e não conseguiram porque já não havia nenhum disponível. Pergunta

r" na possibilidade dehanda,rfazer mais exemplares e porque razâo o livro foi

áóêiánt"do na FETAAL e não estava disponível para venda' As pessoas



perguntavam-lhe onde podiam comprar o Iivro e o senhor Avelino não sabia
responder. Na sua opinião o mínimo que foi mandado fazer não foi suficiente e
coloca a questão se não teriam ficado mais caros, se tivesse sido impresso um
maior número poderiam ter sido mais baratos. Diz ainda que o livro foi feito em
seu nome e deveria ter sido distribuído em bibliotecas e escolas, no seu
entender só as pessoas de Bensafrim sabem da sua publicação e mesmo aqui
nem todas tiveram conhecimento.

--O senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao senhor Presidente da Junta
que começou por responder à primeira intervenção, feita pela senhora Maria
Filomena do Carmo, disse que as suas preocupações iam de encontro às
preocupaçÕes da Junta de Freguesia, é uma empresa familiar que submeteu o
projeto a uma candidatura de fundos comunitários e foi aprovado pelas
entidades competentes para o efeito, o senhor Presidente da Junta informa que
irá pedir esclarecimentos de forma a satisfazer a sua preocupação. Dirigindo-se
ao senhor José Manuel Silva informa que a situação continua igual, os resíduos
solidos são recolhidos mas não com a regularidade desejada em virtude de
existir uma dificuldade com os camiões de recolha, que será regularizada em
breve, com recolhas mais frequentes. A Junta de Freguesia tem conhecimento
do lixo existente atrás do Parque lnfantil e tem consciência de que fica mal,
informa que em princípio na proxima semana já estarão mais dois carros a
circular, o que não havia até agora. No que diz respeito ao arranjo dos
caminhos rurais, informa que as máquinas já estão em Barão de S. João e de
seguida vão para Bensafrim. Em relação ao site da União das Freguesias de
Bensafrim e Barão de S. João, finalmente já está a ser carregado, tiveram
muitos problemas com a sua construção. Agradece as sugestões e informa que
sáo sempre bem-vindas. Em resposta à intervenção do senhor Avelino Furtado,
o senhor Presidente da Junta de Freguesia informa que já tinha falado com o
senhor Avelino e explicado que quando as editoras fazem os livros, oferecem
um certo número de exemplares ao autor e os restantes são pagos pela
entidade que contratou a sua edição, neste momento ainda não conseguiram
pagar os livros, o que impossibilita a impressão de mais exemplares. O senhor
presidente da Junta tinha pedido ao senhor Avelino Furtado para Íazer uma
relação das pessoas interessadas em adquirir o seu livro. Os livros encontram-
se na secretaria da Junta e não foram postos à venda na FETAAL porque
àquela data ainda não tinha sido apurado o valor unitário. Em relação aos
valores o senhor Presidente da Junta informou que essa questão não se
levantava porque não havia nenhum desconto se fossem encomendados mais
livros, só não encomendaram mais porque podíam não ser escoados. Ao que o
Senhor Avelino
responsabilizava.

responde que podiam ter encomendado mais que ele se

--Ponto dois: Período antes da ordem do dia: A senhora Maria Eugénia
Santos pede a palavra para apresentar uma moção, o senhor Presidente da
Mesa aceita o pedido e dá a palavra à senhora Maria Eugénia Santos que
apresenta uma moção felicitando a realização da FETAAL (Anexo 1l

--A senhora Maria da Conceição Dias pede a palavra, que lhe é concedida
pelo senhor Presidente da Mesa, para apresentar alguns documentos, pensa
que é o período oportuno porque está no Período antes da Ordem do Dia,
conforme o Regimento. Apresenta os cumprimentos à Direção do CIube
Desportivo Estrela de Bensafrim (Anexo 21. Apresenta de seguida uma

Questão à Mesa (Anexo 3t e questiona se a Mesa tem disponibilidade para



responder de imediato para poder completar o seu raciocinio e exprimir a sua
opinião, e qual tem sido o critério de escolha do local das reuniões da
Assembleia. O senhor Presidente da Mesa informa que vão responder por
escrito ao que a senhora Maria da Conceição Dias informa que, uma vez que
vão responder por escrito e para não perder o raciocínio vai emitir a sua
opinião (Anexo 4l
---Recomendação apresentada pela senhora Maria da Conceição Dias sobre a
assinatura de atas (Anexo 5l
---Recomendação apresentada pela senhora Maria da Conceição Dias sobre o
ano decorrido sobre a tomada de posse dos Órgãos da Autarquia (Anexo 61.-
----Proposta apresentada pela senhora Maria da Conceição Dias (Anexo 7),

no seguimento da Proposta apresentada refere que não é justo serem feitas
reuniões parciais e serem apresentadas propostas que, a senhora Maria da
Conceição Dias como Membro da Assembleia não tem acesso antes das
reuniões. Também questiona sobre as Jornadas que vão decorrer dia vinte e
cinco de outubro, se fazem chegar aos Membros da Assembleia a informação
respetiva. O senhor Presidente da Mesa pergunta se oS documentos
apresentados são para colocar a votação. A senhora Maria da Conceição Dias
responde que fica ao critério da Mesa que diz serem soberanos. Diz ser hábito
e costume serem apresentadas propostas que são votadas no dia. Refere que
não apresentou nada importante é para ficar para memoria futura, são as suas
opinióes, se aplicarem o mesmo critério e quiserem votar a alteração ao
Regimento podem fazê-lo se assim o entenderem, senão fica apenas a Sua
opinião. Dirigindo-se ao senhor Presidente da Mesa diz não ser justo eles
fazerem reuniões discutirem as suas propostas, votarem e deliberarem sem os
outros Membros terem acesso às mesmas. Apresentou uma proposta, o resto
da documentaçáo é para ficar em ata.------
---- O senhor Presidente da Mesa pergunta se mais alguém pretende intervir.--

-- Ponto Três: Assuntos do interesse da Freguesia: O senhor António
Jerónimo diz também ter assuntos de interesse para a Freguesia sob a forma
de propostas que irá apresentar, colocando à discussáo e posterior votação.
Passa-se a transcrever a intervenção do senhor Antonio Jerónimo: "De acordo
com o aÍl,o 70, n.o 2, al. h), da Lei N.o 7512013, de doze de setembro de dois mil
e treze, trago à Assembleia de Freguesia uma questão da maior importância
numa área territorialmente dominada pela sua paisagem, da biodiversidade e

da generosidade dos seus agentes. Em vinte e sete de janeiro de mil
novecentos e setenta e oito, foi aprovado em Bruxelas a Declaração Universal
dos Direitos do Animal, proclamada pela UNESCO. O que seria de nós se
agora Se viesse a constatar que ao nosso lado há peSSoaS menos
conscienciosas e respeitadoras desses direitos e praticassem atos que violam
esses direitos. Dou como exemplo as andorinhas dos beirais. Espécie
migratória que todos os anos nos vísita porque encontra condições para

nidificar. De entre as atribuiçÕes e competências a que uma entidade pública

como é o caso de uma Junta de freguesia, entenda-se imperativo moral e de
consciência, promover as boas práticas, proteger e zelar pela defesa da
biodiversidade inerentes a um quadro de valores que pertencem ao mais
profundo da dignidade. Quando estamos num templo religioso, por exemplo
uma igreja, lembramo-nos muitas vezes ou somos lembrados a uma reflexão,
daqueles que partiram, dos mais necessitados, vulneráveis e indefesos. As
andorinhas dos beiraís necessitam de construir os seus ninhos para aí



colocarem os seus ovos e assim poderem continuar a existir. Imaginem o
silêncio aterrador que seria o nosso mundo sem aves. Senhor Presidente da
Mesa, não tem a Junta, que tem a obrigação de informar e esclarecer sobre
essa espécie, as andorinhas dos beirais, que felizmente é uma espécie que
encontra abrigo e proteção legal, não pode a Junta de Freguesia que gosta de
invocar as boas práticas, promover a destruição, se for esse o caso, de ninhos
de andorinhas dos beirais. Ao contrário, este importante órgão autárquico deve
sim divulgar, nomeadamente junto das escolas, dos mais pequeninos, no
sentido de os sensibilizar gaa a necessidade de se salvar o meio ambiente e a
sua biodiversidade no local onde nos encontramos inseridos e do qual todos
fazemos parte integral e necessária à sobrevivêncía uns dos outros, ligados
pelos laços. E impensável ser uma entidade pública, a Junta de Freguesia com
o Centro de Saúde instalado em Bensafrim, os responsáveis pelos ninhos. Tal
prática é proibida por lei, a sua omissão ou diferença não Íaz de nós melhores
pessoas, melhores cidadãos. O certo é que os ninhos das andorinhas dos
beirais existiam ali, onde se encontra instalado um edifício público para defesa
da saúde e da vida. Estavam lá há bastante tempo para alegria de todos nós e
de quem nos visita até ao passado mês de julho, ali permaneciam. Alguém os
destruiu, alguém os mandou destruir. Tal facto não pode ser ignorado,
abandonado ou esquecido. Temos a obrigação de defender neste caso os
indefesos, de averiguar e promover os meios adequados ao esclarecimento da
verdade sobre o ocorrido que se traduziu na destruição completa dos ninhos
das andorinhas dos beirais, uma colónia de cerca de dez ninhos. Os dejetos
não se podem sobrepor ao direito de existirem. A destruição dos ninhos
proibida por lei, impede a extinção da sua espécie.", passando a ler a proposta
para apreciação e submeter a votação (Anexo il
---- O senhor António Jerónimo tem outra proposta, cujo assunto já tinha sido
mencionado pelo senhor Avelino Furtado, para colocar à discussão e votação
(Anexo 9l
--O senhor António Jerónimo tem outra proposta que diz respeito à colocação
de equipamentos de ginástica (Anexo 10
---- O senhor Presidente da Mesa pergunta se mais alguém pretende intervir,
dando a palavra ao senhor Carlos Vieira, que começa a sua intervenção por
felicitar o Estrela de Bensafrim na pessoa do senhor António José e a
Associação Equestre de Bensafrim na pessoa do senhor Carlos Correia,
colocando-se à disposição para colaborar no que estiver ao seu alcance.
lnforma que surgem rumores de que também existem pessoas interessadas no
Centro Cultural de Barão de S. João, gostariam no entanto que as suposições
passassem a ações concretas porque tem condições e localização magníficas.
Gostariam que essas pessoas se unissem e se precisassem de colaboração,
dentro das suas possibilidades poderiam contar com os membros eleitos pelo
Partído Social Democrata. Apresenta Requerimento (Anexo 111

---- O senhor Carlos Vieira passa a colocar algumas questões ao senhor
Presidente da Junta: em relação ao site refere que existe grande dificuldade de
acesso, a atualização continua a ser bastante deficitária e a informação
colocada de forma bastante "atabalhoada", com falta de rigor, misturando as
atas da Assembleia com as da Freguesia, questiona paÍa quando o seu
funcionamento transparente e rigoroso. Relativamente ao Verão, informa que
durante este período se registou com bastante frequência a ausêncía de
abastecimento de água pública canalizada nesta Freguesia, pergunta a que se



deveu esse fenómeno que prejudicou gravemente os fregueses e fez com que
as poucas casas comerciais dessem uma má imagem. Outra situação
mencionada pelo senhor Carlos Vieira prende-se com o aparecimento de várias
ratazanas de volume considerável na Estrada Nacional 120, na lixeira a céu
aberto naZona Verde e na Urbanização Municipal, pede que se encontre uma
solução para este problema, questiona o que já foi feito ou o que se está a
fazer. Sabendo que se aproxima a votação da taxa de lMl para o ano de 2015
e que houve um aumento de população com idade superior a sessenta e cinco
anos segundo os Census de dois mil e onze, que esta Freguesia tem alguma
almofada financeira, gostaria de saber se deliberou, e qual a proposta a
apresentar à Câmara Municipal de Lagos para reduzir a taxa de lMI, na maior
zona rural do Concelho à semelhança do que fizeram na parte histórica da
cidade de Lagos, questiona ainda sobre o sentido de voto do senhor Presidente
da Junta. Refere a questão da recolha de lixo e a utilização do campo de
futebol, se houve alterações ao Regulamento em vigor da extinta Freguesia de
Bensafrim. O senhor Carlos Vieira pretende saber para quando o Regulamento
de Taxas e Licenças para a Freguesia, pois já passou um ano e as coisas
continuam a parecer um pouco ad hoc; como se encontra o registo dos imóveis
da Freguesia. Menciona que relativamente ao Orçamento de 2014 tem-se
ouvido rumores onde se afirma que não se tem orçamento para governar a
Freguesia, afirma que a Assembleia de Freguesia aprovou o Orçamento a treze
de abril de dois mil catoze, pedindo ao Presidente da Junta para clarificar o
que se está a passar. Relativamente ao Ano Letivo 201412015 solicita os dados
de quantos alunos frequentam as escolas de Bensafrim e Monte Judeu,
quantas crianças são transportadas pelos serviços municipais e os locais de
onde provêm. Questiona se houve alguma alteração nos horários da Onda de
modo a facilitar que as crianças venham mais regularmente para casa, dado
que o ano passado havia um intervalo de três horas se vai haver alguma
alteração este ano. Os abrigos de passageiros, muitos deles estão partidos e
em outros locais como a Pedragosa não existem, já falou sobre este assunto
noutra reunião quer saber como está a situação.-
---- O senhor Presidente da Mesa pergunta se mais alguém quer tomar a
palavra, ninguém se manifestou, passa o senhor Presidente da Mesa a usar da
palavra questionando o senhor Presidente da Junta sobre a captação de água
nas Portelas, se houve um abandono da captação pela parte da Câmara
Municipal de Lagos e se realmente é verdade que o Boavista Golf vem captar a
água a esse furo que era propriedade da Câmara Municipal de Lagos. A
segunda questão colocada pelo senhor Presidente da Mesa refere-se à
conduta de água que abastece Bensafrim e Barão de S. João, pretende saber
se é de Lusalite ou outro material. Relativamente aos lavadouros públicos
pretende saber se já há um projeto. Outro ponto que apareceu no PIano e
Orçamento e nunca chegou a perceber e como nunca tinha pedido informaçÕes
gostava que agora ficasse esclarecido é sobre a Orquestra de Guitarras
Juvenis do Algarve que tem origem a partir de Barão de S. João, como
funciona. A senhora Maria da Conceição Dias pede para intervir ao que o
senhor Presidente da Mesa informa que está no uso da sua palavra. Dirigindo-
se ao senhor Presidente da Junta o senhor Presidente da Mesa questiona
sobre o espaço que como Presidente deste Órgão pediu para as reuniões de
trabalho, está à espera que a Junta de Freguesia lhe ceda um espaço
adequado para arquivar o expediente e poder reunir com a mesa. A Junta de



Freguesia tem lugares que pode ceder e não está correto da forma que está
neste momento.

--Não querendo mais nenhum elemento usar da palavra coloca à discussão a
Proposta apresentada pela senhora Maria da Conceição Dias, o senhor
António Jerónimo questiona a autora da mesma sobre qual o seu conteúdo ao
que a senhora Maria da Gonceição Dias responde que não acha justo os outros
membros da Assembleia trazerem imensas propostas que discutiram
previamente e as apresentem a votação na Assembleia sem serem distribuídas
previamente pelos outros Membros da Assembleia. Diz ter todo o gosto em
apresentar uma declaração de voto sobre as andorinhas dos beirais que é um
assunto bastante importante mas não é para ser tratado assim. Se lhe fizerem
chegar as propostas previamente garante que trabalhará no assunto e vota em
consciência. E nisso que se traduz a sua proposta, tem muita dificuldade em
votar apesar de gostar sempre de o fazer porque é a sua função, assim como
ajudar nos pequenos problemas da sua Freguesia. Afirma que se não estudar
as propostas não pode votar, é ao encontro disto que vai a sua proposta de
alteração do Regimento, criar uma alínea em que as propostas fossem
distribuídas pelos Membros da Assembleia. O senhor Presidente da Mesa
pergunta o que pretende com essa proposta ao que a senhora Maria da
Conceição Dias responde que seja alterado o Regimento e seja criada uma
alínea que diga que as propostas chegam aos Membros da Assembleia
quarenta e oito ou até doze horas de antecedência antes das reuniões, assim
também fará chegar as suas. O senhor Presidente da Mesa pergunta à
senhora Maria da Conceição se apresenta uma alteraÉo ao Regimento que
responde que não porque não é autora do documento, pergunta aos autores
se concordam com a sua sugestão. O senhor Presidente da Mesa pergunta se
alguém se quer pronunciar, pedindo a palavra o senhor Carlos Vieira parafazer
a ressalva que o Regimento foi votado e aprovado por unanimidade. A senhora
Maria da Conceição Dias confirma que votou a favor do Regimento
encontrando com decorrer do tempo esta dificuldade, o senhor Carlos Vieira
responde que foi uma proposta feita por três elementos mas menciona que
qualquer elemento pode pedir para ser alterado.

--O senhor Presidente da Mesa coloca a votação a Proposta da senhora
Maria da
Votos a favor 4

Abstenções 0

Votos contra 5

Dias.

Proposta recusada com quatro votos a favor: Maria da Conceição
Marreiros Dias de Marreiros Dias (PS), Fernando Luís das Dores Lourenço
(PS), Maria Eugénia Gonçalves dos Santos (PS) e José Manuel da Conceição
Correia (PS) e cinco votos contra: Carlos Miguel dos Santos Vieira (PSD), Ana
Maria Norte Gonçalves Ferreira (PSD), André Filipe Figueiras Correia (PSD),
João António Rodrigues ("Lagos com Futuro") e António José Rosendo
Jerónimo (CDU). Os senhores Carlos Vieira e António Jerónimo informam em
nome dos respetivos eleitos de bancada, apresentarão posteriormente
declarações de voto.-------



--O senhor Presidente da Mesa coloca à discussão a proposta apresentada
pelo senhor Antonio Jerónimo sobre as andorinas dos beirais perguntando se
a SE ron
Votos a favor 2

Abstenções 7

Votos contra 0

---Proposta recusada com dois votos a favor: senhor João António Rodrigues
("Lagos com Futuro") e senhor António Jerónimo (CDU) e sete abstenções:

senÀor Carlos Vieira (PSD), senhor Andre Correia (PSD), senhora Ana Ferreira
(pSD), senhora Maria da Conceição Dias (PS), senhora Maria Eugénia Santos
(pS), senhor Fernando Lourenço (PS) e senhor José Correia (PS). A senhora

Ana Ferreira informa que os elementos do PSD irão apresentar uma

declaração de voto, assim como a senhora Maria da Conceição Dias.

---- O sénhor Presidente da Mesa coloca à discussão a Proposta n.o 3 sobre a

edição do livro do senhor Avelino Furtado. A senhora Maria da Conceição Dias

diz que a Junta de Freguesia não deixará de dar o apoio ao senhor Avelino
para que a sua obra chegue às escolas e bibliotecas, dando-lhe os parabéns e

unciar. Passa à votação.

ue
Votos a favor 9

Abstenções 0

Votos contra 0

-- Proposta aprovada por unanimidade.-----
---- o senhor Presidente da Mesa pÕe a votação a proposta apresentada pelo

membro eleito pela CDU, senhor António Jerónimo sobre a criação de ginásios

ao aÍ Iivre na
Votos a favor 6

Abstenções 3

Votos contra 0

-- Proposta aprovada por maioria, com seis votos a favor: senhor António
Rodrigues ("Lagos com Futuro"), senhor Antonio Jerónimo (CDU), senhor

André Figueiras (PSD), senhor Carlos Vieira (PSD), senhora Ana_ Ferreira
(pSD) e senhor José Correia (PS). Abstiveram-se o senhor Fernando
Lourenço, a senhora Maria Eugénia Gonçalves e a senhora Maria da

Conceição Dias (PS).
---- O sênhor Presidente da Mesa dá a palavra ao senhor Presidente da Junta,
que em primeiro lugar se refere à proposta apresentada pelo senhor António
jeronimo sobre as ándorinhas dos beirais, regista a sua preocupação quando

diz que há muitos anos aS andorinhas nidificam naquele espaço e que é um

crime público, informa que há tantos anos não está recordado porque não

conhece o senhor António Jerónimo há tantos anos em Bensafrim. lnforma que

nunca colocaram em causa o ecossistema ou o desequilíbrio, nem tão pouco

os ninhos foram tirados no período de nidificação. Não existia nada nos ninhos,

dizendo que terá todo o gosto em lê-la.--



era um foco de formigas e existem outros beirais, não é por esta razáo que as
andorinhas vão deixar de vir. Foram feitas muitas queixas da população, as
pessoas que utilizam aquele espaço mencionam que os dejetos das
andorinhas não são nada agradáveis, precisavam de pintá-lo e foi isso que foi
feito. A Junta assume esse ato. Em relação ao senhor Avelino a promessa foi
feita e ele terá os livros como a senhora Maria da Conceição Dias referiu, a

Junta terá todo o gosto em promove-los. Relativamente à questão levantada
pelo senhor Carlos Vieira sobre as interrupções do fornecimento de água, o
senhor Presidente da Junta relembra que a rede já tem muitos anos de
existência começando a evidenciar alguns problemas, aparecem ruturas
sobretudo no Verão porque a pressão é maior, diz lamentar mas que não é da
competência da Junta mas sim dos serviços da Câmara Municipal de lagos,

regista essa preocupação referindo que fará tudo o que estiver ao seu alcance
para sensibilizar a Câmara que pensa que tudo fará para resolver este
problema. Em relação às ratazanas vindas da antiga taberna em Barão de S.

João, na EN120, na Urbanização Municipal e no terreno de depósito de recolha
de monos e verdes em Bensafrim, refere que a Junta de Freguesia não tinha

conhecimento, a desratização é feita regulamente mas se não está a surtir
efeito irá informar os serviços da Câmara para tomarem medidas.

Relativamente às taxas, ainda não foi tomada nenhuma posição. Sobre o
campo de futebo!, existe uma utilização deste espaço pela Lagos em Forma, a

Câmara financia os clubes dentro das suas possibilidades, como o Esperança
de Lagos tem oS campos a Serem utilizados por muitas equipas, não

conseguem dar resposta às camadas mais jovens, acordaram com a Junta de

Freguesia utilizar o campo ZonaVerde, pagando mensalmente a sua utilização,
encaixando esta, uma média de dois mil euros por mês pagos pelo Esperança
de Lagos. Com a Casa do Benfica de Lagos houve apenas uma reunião

informal e foi celebrado um protocolo entre a Casa do Benfica e o Estrela
Desportiva de Bensafrim, o que interessa à Junta de Freguesia é ajudar o

clube. O regulamento é para cumprir, todos os treinos são pagos mediante o

regimento, quando são crianças de Bensafrim e Barão de S. João têm isenção.

Eú relação ao Orçamento de Dois Mil e CatoÍze, o senhor Presidente da Junta

aproveita o momento para pedir desculpa publicamente ao Estrela Desportiva

de Bensafrim porque a Junta está em dívida para com ele, pensa que para a

Semana tentarão chegar a um acordo, contando com a boa vontade e
colaboração de todos os membros da Assembleia para essa responsabilidade.

Diz que fará chegar ao senhor Presidente da Mesa na próxima segunda ou

terça-feira para agendar uma reunião para discutir o Orçamento de Dois Mil e
CaÍorze, quando foifeito tinha por base o que existia na altura, que eram Cinco

Mil Euros divididos por todas as rubricas, com esta primeira revisão é que a
Junta transporta o valor total de gerência para o Orçamento e é com isso que

trabalham. Quanto às crianças da escola não existem números, mas irá pedir e

fazer chegar à Assembleia, em relação aos horários, o senhor Presidente da

Junta informa que tem agendada uma reunião dia trinta com a Onda e aí

perceberá como poderá ir de encontro às necessidades da povoação,

nomeadamente das crianças que necessitam de se deslocar para a escola. Os

abrigos de passageiros é da competência da Futurlagos, a Junta _tem feito
ofícús advertindo para essa situação mas poderão existir algumas dificuldades
financeiras. O senhor Presidente da Junta passa a responder às questÕes do

senhor Presidente da Assembleia, relativamente à captação de água nas



--O senhor Presidente da Mesa coloca à discussão a proposta apresentada
pelo senhor António Jerónimo sobre as andorinas dos beirais perguntando se

SE

Votos a favor 2

Abstenções 7

Votos contra 0

---Proposta aprovada com dois votos a favor: senhor João António Rodrigues

("Lagos com Futuro") e senhor António Jerónimo (CDU) e sete abstenções:

senÀor Carlos Vieira (PSD), senhor Andre Correia (PSD), senhora Ana Ferreira

(pSD), senhora Maria da Conceição Dias (PS), senhora Maria Eugénia Santos

ipS),'senhor Fernando Lourenço (PS) e senhor Jos_e Correia (PS). A senhora

Ana Ferreira informa que os elementos do PSD irão apresentar uma

declaração de voto, assim como a senhora Maria da Conceição Dias. 
- ------

---- O sénhor Presidente da Mesa coloca à discussão a Proposta n.o 3 sobre a

edição do livro do senhor Avelino Furtado. A senhora Maria da Conceição Dias

dizlue a Junta de Freguesia não deixará de dar o apoio ao senhor Avelino
para que a sua obra chegue às escolas e bibliotecas, dando-lhe os parabéns e

unciar. Passa à votaçeo.

o
Votos a favor 9

Abstenções 0

Votos contra 0

-- Proposta aprovada por unanimidade.----
---- o senhor Presidente da Mesa põe a votação a proposta apresentada pelo

membro ele1o pela CDU, senhor António Jerónimo sobre a criação de ginásios

ao ar livre na
Votos a favor 6

Abstenções 3

Votos contra 0

-- proposta aprovada por maioria, com seis votos a favor: senhor António

Rodrigues ("Lagos com Futuro"), senhor Antonio Jerónimo (CDU), senhor
Andé Figueiras (PSD), senhor Carlos Vieira (PSD), senhora Ana Ferreira

(pSD) e senhor José Correia (PS). Abstiveram-se o senhor Fernando

Lourenço, a senhora Maria Eugénia Gonçalves e a senhora Maria da

Conceiçáo Dias (PS).
---- O sênhor Presidente da Mesa dá a palavra ao senhor Presidente da Junta,
que em primeiro lugar se refere à proposta apresentada pelo senhor António

Jêrónimo sobre as ándorinhas dos beirais, regista a sua preocupação quando

diz que há muitos anos as andorinhas nidificam naquele espaço e que é um

crime público, informa que há tantos anos não está recordado porque não

conhece o senhor António Jerónimo há tantos anos em Bensafrim. lnforma que

nunca colocaram em causa o ecossistema ou o desequilíbrio, nem tão pouco

os ninhos foram tirados no período de nidificação. Não existia nada nos ninhos,

dizendo que terá todo o gosto em lê-la.



era um foco de formigas e existem outros beirais, não é por esta razão que as

andorinhas vão deixár de vir. Foram feitas muitas queixas da população, as

pessoas que utilizam aquele espaço mencionam que os dejetos das

andorinhas não são nada agradáveis, precisavam de pintá-lo e foi isso que foi

feito. O presidente da Junta assume esse ato. Em relação ao senhor Avelino a

promessa foifeita e ele terá os livros como a senhora Maria da Conceição Dias

referiu, a Junta terá todo o gosto em promove-los. Relativamente à questão

levantada pelo senhor CarloJVieira sobre as interrupções do fornecimento de

água, o senhor Presidente da Junta relembra que a rede já tem muitos anos de

eiistência começando a evidenciar alguns problemas, aparecem ruturas

sobretudo no Verâo porque a pressão é maior, diz lamentar mas que não é da

competência da Junta mas sim dos serviços da Câmara Municipal de lagos,

regista essa preocupação referindo que fará tudo o que estiver ao seu alcance

para sensibiiizar a Câmara que pensa que tudo fará para resolver este

problema. Em relação às ratazanas vindas da antiga taberna em Barão de S.

João, na EN120, ná Urbanização Municipal e no terreno de depósito de recolha

de monos e verdes em Bensafrim, refere que a Junta de Freguesia não tinha

conhecimento, a desratização é feita regulamente mas se não está a surtir

efeito uá informar os serviços da Câmara para tomarem medidas.

Relativamente às taxas, ainda não foi tomada nenhuma posição. Sobre o
campo de futebol, existe uma utilização deste espaço pela Lagos ellForma, a

Câmara financia os clubes dentro das suas possibilidades, como o Esperança

de Lagos tem os campos a serem utilizados por muitas equipas, não

conseguem dar resposta às camadas mais jovens, acordaram com a Junta de

Freguésia utilizar o campo ZonaVerde, pagando mensalmente a sua utilização,

enúixando esta, uma média de dois mil euros por mês pagos pelo Esperança

de Lagos. Com a Casa do Benfica de Lagos houve apenas uma reunião

informãl e foi celebrado um protocolo entre a Casa do Benfica e o Estrela
Desportiva de Bensafrim, o que interessa à Junta de Freguesia é ajudar o
clube. O regulamento é para cumprir, todos os treinos são pagos mediante o
regimento, quando são crianças de Bensafrim e Barão de S. João têm isenção.

Em relação ao Orçamento de Dois Mil e Catotze, o senhor Presidente da Junta

aproveitâ o momento para pedir desculpa publicamente ao Estrela Desportiva
de Bensafrim porque a Junta está em dívida para com ele, pensa que para a

Semana tentarão chegar a um acordo, contando com a boa vontade e

colaboração de todos os membros da Assembleia para essa responsabilidade.
Diz que fará chegar ao senhor Presidente da Mesa na próxima segunda ou

terça-feira para agendar uma reunião para discutir o Orçamento de Dois Mil e

Caiorze, quando foifeito tinha por base o que existia na altura, que eram Cinco

Mil Euros divididos por todas as rubricas, com esta primeira revisão é que a
Junta transporta o valor total de gerência para o Orçamento e é com isso que

trabalham. Quanto às crianças da escola não existem números, mas irá pedir e

fazer chegar à Assembleia, em relação aos horários, o senhor Presidente da

Junta informa que tem agendada uma reunião dia trinta com a Onda e aí

perceberá como poderá ir de encontro às necessidades da povoação,

nomeadamente das crianças que necessitam de se deslocar paÍa a escola. Os

abrigos de passageiros é da competência da Futurlagos, a Junta _lem feito

ofícús advertindo para essa situação mas poderão existir algumas dificuldades
financeiras. O senhor Presidente da Junta passa a responder às questÕes do

senhor Presidente da Assembleia, relativamente à captação de água nas



portelas e o material de que é construída a conduta de abastecimento de água

à Freguesia não tem informação mas vai-se inteirar para poder responder. O

projetó de cobertura dos lavadburos não e prioritário, a Junta tem a intenção de

voliar a colocar telha tradicional, quanto ao amianto ser proibido em todos os

espaços públicos, refere que não é bem assim' lnforma que aS empresas que

,".or". esse tipo de material são certificadas, não pÕem em risco a saúde

pública mas cobram muito caro, mas não é por essa razão que o Executivo

deixará de Iutar por esse objetivo, contudo o amianto só é perigoso se estiver

partido. Quanto à Orquestra Juvenil de Guitarras do Algarve é um projeto

interessantíssimo, do qual a Junta de Freguesia não vai abrir mão, estão

dispostos a enquadrá-lo e ajustá-lo de outras formas, mas o projeto será

Sempre defendido, Barão de S. João merece e começaram agora a integrar

Bensafrim. O conteúdo foi acordado com o senhor Eudoro que é maestro e

coordenador de projetos em todo o Algarve. A Junta de Freguesia paga por

volta de trezentos euros por mês ao monitor que todos oS Sábados se

disponibilizaadar as aulas no Centro Cultural de Barão de S. João, referindo

que é um orgulho para a freguesia. No que diz respeito ao espaço para a

Àssembleia dé Freguesia informa que está a ser tratado, tendo-se já resolvido

a questão da funcionâria para as reuniões.-----------
---- g senhor Presidente da Assembleia esclarece que não está contra o
projeto das guitarras, apenas pediu informações porque gosta de estar

infórmado sobre estes tipos de projetos. Passa a mencionar outra situação

bastante importante que e a não afixação dos editais da Assembleia de

Freguesia pelas funcionárias da Junta, apenas da primeira vez foram afixados

noJ locais públicos, a partir dessa altura só nos edifícios da Junta de

Freguesia, a funcionária de Barão de S. João disse que os ia colocar e não o

tezl O senhor Presidente da Junta garante que foram afixados nos locais de

estilo ao que o senhor Presidente da Assembleia diz que não foram, pretende

saber se foram ordens superiores, caso assim não seja terão de se apurar

responsabilidades e tomar medidas. O senhor Presidente da Junta diz que

duvida mas vai averiguar.

--O senhor Presidente da Junta pede permissão para o senhor Tesoureiro

intervir. O senhor José de Jesus, Tesoureiro da União das Freguesias de

Bensafrim e Barão de S. João informa que o projeto das guitarras iniciou-se

quando era Presidente da Junta, tem sido muito importante ao longo dos anos

esta atividade na aldeia, tem dado grandes frutos, as crianças saem já adultos,

existindo convívio e diversas deslocações. Quanto à questão da conduta de

abastecimento de água informa que a conduta de Barão de S. João é moderna

e toda em PVC, recebem a água de Espiche e posteriormente vai para

Bensafrim.
----lntervenção da senhora Maria da Conceição Dias sobre a Orquestra Juvenil

de Guitarras Oo Algarve chegou a Barão de S. João há doze anos e tinha como

objetivo fazer chegar a música às aldeias mais desfavorecidas, o número

máximo de alunos que houve foi vinte, de momento existem apenas quinze ou

dezasseis divididos pelos dois grupos, existe um protocolo entre a Orquestra

do Algarve, a Câmara Municipal de Lagos e a Junta de Freguesia'--------

---Olenhor António Jeronimo pede a palavra para defesa da honra porque na

sua opinião o senhor Presidente da Junta quando está em público gosta de

usar expressões que os outros não utitizaram, para esclarecimento de todos os

presentes informa que o senhor Presidente da Junta mencionou que tinha



falado em crime público, ao escutarem a sua proposta verificaram que não está

contido esse termo, o que está referido e que o ato praticado é ilegal e Íaz

referência à lei que o explica. Pergunta ao senhor Presidente da Junta se o

edifício onde estavam os ninhos é propriedade da Junta e se foi o senhor

Presidente que os mandou destruir.-
----O senhoi Presidente da Junta responde em relação ao edifício, é da

Administração Regional de Saúde do Algarve e a decisão de destruir os ninhos

foi sua, assumindo a total responsabilidade. Pede desculpa ao senhor Antonio

Jerónimo, percebeu que tinha referido crime público.--

--O senhor António Jeronimo pergunta, se não sendo o edifício património da

Junta de Freguesia, quem mandou pintar o mesmo, ao que o senhor
Presidente da Junta responde que foi pintado pelos funcionários da Junta após

enviarem ofício à ARS de Faro a solicitar que o mesmo fosse pintado, tendo

esta entidade respondido que não tinham capacidade para efetuarem essa

melhoria e que a Junta podia avançar com a pintura. O senhor António
Jerónimo responde que de momento está esclarecido.

--O senhor Presidente da Mesa pergunta se mais alguém tem questões,

passando-se à leitura do expediente.-------
---A senhora Maria da Conceição informa o senhor Presidente da Mesa que ao

ser lida a correspondência viu respondida a sua questão quanto à escolha dos

locais das reuniões de Assembleia de Freguesia, pergunta ainda se o senhor
Presidente da Assembleia vai fazer chegar aos membros da Assembleia mais

informações sobre as ll Jornadas de Lagos.--
--O senhor Presidente da Mesa pede para ser lido o ofício proveniente da

Câmara Municipal de Lagos "Atualização do Diagnóstico Social do Município

de Lagos, Proposta de Auscultação das Assembleias de Freguesia do

Municífio de Lagos", após discussão fica marcada Sessão Extraordinária da

Assem'bleia de Freguesia em conjunto com as técnicas da Câmara Municipal

de Lagos para dia vinte de outubro, seguirão posteriormente as respetivas
convocatórias.--------

--Ponto Quatro - lnformações do senhor Presidente da Junta: Passam às

informações do senhor Presidente da Junta que diz já terem sido apresentados
quase tôdos os assuntos, referindo que a Junta conseguiu com o Comando

Óistrltal da GNR fazer umas sessões de esclarecimento em relação à troca das

notas de dez euros, serão feitas duas sessões, uma em Bensafrim e outra em

Barão de S. João.---
---O senhor Carlos Vieira pede a palavra para tecer algumas informaçôes

sobre as informações prestadas pelo senhor Presidente da Junta, nelas não

consta o trabalho administrativo da Junta, nomeadamente o número de

atestadOs passados, licenças, peSSoaS que requerem serviços, a Assembleia

de Freguesia tem de saber o que Se passa, à semelhança do que acontece em

outras luntas de Freguesia. Pergunta como foi feito o betuminoso da EN120'

euanto à Xlll FETAAL pensa que o senhor Presidente da Junta não está a

informar com rigor e verdade, a Associação Equestre de Bensafrim fez tudo o
que estava ao seu alcance paÍa a realizaçáo do evento, mas pela primeira vez

em treze anos não se realizou o tradicional passeio equestre com muita pena,

assim como outras atividades programadas, dado o pouco tempo que tiveram,

saliente o apoio do Executivo Municipal assim como o contributo da Junta de

Freguesia de Odiáxere. Refere-se ainda aos abrigos de lixo em Barão de S.

Joãó, que não os identifica. Em relação à toponímia, gostava de saber que tipo
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de apoio houve da população ou da Assembleia de Freguesia para a: novas

denominaçÕes Beco da Eirâ e Rua das ArrecadaçÕes, como foram deliberados

estes nomes. o senhor Presidente la Junta informa que o modelo das

informações é o seguido por todos os municipios, quanto ao alcatroamento não

é a Junta que o pOe Oiretamente, se a Câmara Municipal de Lagos não

conseguir coloca-lo'diretamente terá de ser a Junta a suportar essa despesa.

Em relaçao ao passeio equestre e às atividades da AEB, se náo foram feitos

não foi [or falta de apoio da Junta que se empenhou bastante. A Associação

Equestre de Bensafrim cada vez tem mais importância no sucesso da FETAAL.

Em relação à construção dos abrigos de lixo à saída de Barão de s. João para

Espiche, era um abrigo que juntava muito lixo que era levado pelo vento, com o

modelo atual resolvêram-se parte dos problemas. No que diz respeito à

toponímia, já tinham muitas soíicitações de moradores que tinham necessidade

de ter um endereço, a Comissão é constituída por vários elementos do

Município e da Fréguesia. O senhor Carlos Vieira pergunta quem são os

elementos da Fregudsia, ao que o senhor Presidente da Junta diz nâo saber. O

senhor Carlos VÉira diz haver um modelo no POCAL que traduz o saldo,

receita e despesa para saber quanto está em caixa e no banco, todas as

Freguesias deste Concelho o apresentam.-----

---Não havendo mais questÕes o se rhor Presidente da Assembleia dá por

encerrada a reunião às vinte e três horas e trinta e quatro minutos. Pergunta se

alguém se opõe a que esta ata seja aprovada em minuta. Ata aprovada em

minuta

-------A Mesa da AssembleÍa--
O Presidente,

(João António Rodrigues)

ío= w
O Primeiro Secretário,

(Andre Filipe Figueiras Correia)

4 ( nt> ot lo*l'o's)
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MOÇÃO

Eu, Maria Eugerria Gonçalves dos §ertos, eleita pelo parti&

socialíst4 rnembro da Asscmbleia da União das Freguesias de BeruaÊim e

Barâo de S. .Ioão, verüo auavês da presente moçâo felicitar o executivo da

fiegu*ia y)a realínqão da XIII FETÁAL e o msdo eomo Ír fireema

decorreq nomeâdâincfltc:

- Esforço e empenfto de todas as p€ssoss envolvidas

- &ganização

- Prograru

Ápesnr de rúdas *s dificul&des, foi poseivel em rempô limitado raliz:r
cori êxits aFET&ALZAW.

- É de recer'*ieeeÍ a progressiva evolugão deste evento. Desejo que o

mesmo coíttiuuc a ralízar-se para satísfaçâo de todoe ss habitânt€s dã

fregue*ia e daqueles que nos visitam.

Bensaftirn,26 de Saembrc dc2ü14
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6umprlmenfo*

hia seguânei'-e ela rerntiâo çxttwrdinária dexc Ótgão, rcaliz;ada ern

2/W/2014 e da deçisãrr do Senhor Prestdçntç, em dar aBalavra ao §enhor

Presídent€ da .Arsernblcia Ge.ral do eluhe Desportivo Esttela de

Bensafrim, qu€ rror alto fez o ponto da situaçao dç rei'erÍdo çlube e aludio
à rceçnte totrada elc pcisec dos novos eqryô§ gereffe§; apreg€nto

oumpdmentos dc hroas vindas, a todrx o* qu§ É's íntegram, desejo-vos as

maiores feliítidâdcs , que.amirnados pelo xntirnenfo de eumprimento do

dcver rÍe partisipaçàp na vi{Ja associativa ria sua Viia 'zr,eitatarfi er desafio

e se disponibilízararn para seil'ir a sua EJ'ra e a 6il4 gentÊ,

Era nrinha intençfui té-k: fl"ito, na rcferid'à reuuíâo" rnas não me lirÍ
dada oportunidarle para tal, apos reflexâo aehei que rúa podia nenr devia

deixar passar (l íl-'iomsnto sem desejar aos cnvolr'íd6rs as lroas víndas.

E um lrom trabalho.

A Membro da Asa€mbl€'re de Freguoaia,

Apre6€ntêdo ,nê Gsssâo da Acs€mbleia de Freguesia da Uniáo de Freguesiae de
Beneâírlnr e Barâo de 8.Jmâo,26 de §etembrs do 2914
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AUE§TÃO

No art,§ 4.' do Regimento do Assemblcia de Fregtresia da Uniâo dc

Freguesias S.J ler-sc

Sessões-l de §trâo
edifleío da Jrrnta de Freguesia siúo na estrada Naeíonal n'120'18

Bcnsafrim ou enn fugar parê o efeito julgado rnais esnvenÍeffe na area

dfa a

ürarccpstâ ímed hipótc§e

de mcu raçioc'írrio e a minha

opiniâo.

A Membr o da Ássemblera de F r egueaia,

do de Freguesía daUniáa de FreguesÍas de
e mbro de 2CI14
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oflNrÃo

L)mavaz sfue a flic§g, eru devído tempo, eolicítou a relaçâo ds§ bens imóveis do

úsfrítório de Baíâô dc §-Joâo e de Bmsaftím, deduzo que a tenham analísado efll

profimdidade, eoneluírarn ecftaÍnelrtE que o imóvcl que o Regimeato refere efll

pgnt iru lÍnha é § que feÚÊc fficlhorc§ eondições pma o efeÍto, porque é a sed§ dâ

Uniee de Freguesias, ioealizâdo no teriÍ&ío dc Bcnsafrim.
üma Vez q* ** é permitído nege etgâo oprnar sob,re todos os assrmtos de

pará a freguesi4 nâo perco a opomrnidade de disc§rddr,da redação do

aÉ.ô 4.f do Reginncnto da Assenrbleia de Freguesia da Llniâo de Freguesias de

Bensafrim e Barão de §,Joâo e âffe§eenfo que a sala aondc se realizou a s€s§âo

cxtracrdinária da A.F de 2 dc §etembfo, nâo reúne as condições pÍifâ o efeito e

eriste no territarío da unifu de fregUesiac outro§ e§pâç§§ eorn mais diegidãde.

A Mcmbro da Aseembleia de Freglesia,

NOte: O Pr$earo Regnexa da Ás*nbleia de Freguesío da tLttíâo dc Frugeslw c{e §t*t$i{n e Bafio

de S,Jaàola apresdnlsdo, nd píltftelrc

§edsâo /d orgàa &ttbarxfuo elailo para o gtodríédo d4 2A1y2017.O doeufiefito íen a dda de

llil t/2013 segxfila da d*igtwçtu &:os praponetes e a))por edo* Mrguel dx §eilos ytcíra,Átttót\lü

Jaaá froçendo e Joào ÁrÉónio Rodrígss§

Apresentado rna se§§ã§ da Asscmbleia de Freguesia da unitu de Fregireslas

dc BenEafrím e Barâo de §,Joâo,26 dE §etembro de2014

16



Reeomendoçôc

ReeebÍ uma notiÊeaçâo, por ofieio para rne dirigir à delegaçâo da Junta
IJnião de de §.Joâ§, a

aetãs dâ bonr grado,

as redíge, mas sem êúvida que ã rncsã

s fottc que o meu Wa à submeter à

aseinatura de todos os membros desta Assembleia de Freguesia,

Pare eÕnstêr fica a minha opinião e a dÍsponibilidade íotal Wü íne

dirigir à delegaçâo da Junta de Fteguesía da Uniâo de dc
Bensaffim e Barão dc S,Jsâo seffipre que solicÍtado,

,4 Menrbro da Assernbteia de Freg*esíe,

Apresentado,nã §ê§§áo dâ A§sêmblêlá de Freguesía da uniáo de Fregueoias de

S€rsâfÍtm e BaÉo de S,J§áo,2§ dê §denbro deãAí4.

t7



A $lembro dâ As§.sínblcia de Fre€ir€€ia.

Êecomendaçêio

Deeortido urn ans sobre a tofitadâ de poese doe órgâo§ dâ

jutgo qre todos dcvemos d

flctir sobre eonro dccoreu a

que nâo se re'piam o§ effos eomefidos flô primeiro ano do

difizuldades que têm síds en , no êno dc 2013 pêÍê EprovaÍ estcs

dâ
ias das no ascuffs e

ehtezanas deeisôes, tsdo§ teftlos a no§gâ quotâ pârte de responsabilidade

Ínnputar as veóas no orçâmetÉo.

Ap mb e Freguesia de UnÍão de Fregrieeias de

Ec de bro de20Í4

L8



Proporto

c me apresaÚação de

e votad Pois registei mal
Uma vcz que e#e ponto

tnesâ, s que não aeoflte§e
proceder à alteração da

oportuflidâde a todos ss Íüernbros da A.F.

§âr psr escrito, para
§flrro as reuníôes são

vontades e nâo para linrar arestâs

territórÍo tãs extenso e de rcalid

tendo scmpre eomo objetivo pnfleÍpal o intercssc dos eidadâos.

Julguei, mas
qrie sc prendem
me eandidateí,

,í sa ,afe w fim do

âe
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e7

Ptoponho que sc altere o sticuldo do RegímeÍtt{, teÍlto €Ítl vista todos

os ÍncÍshfios da Atsffbleía de Freguesfu lontrem prwiamate
comhecinento das proposta§, noçôes ......e dffim vdâr em
consci&Eia.

Á Membro da Âse€ffbbía de Freguesia,

fur'es'entedo ,nã scssão da Asecmblelá de Freguesia dâ Uníáo de Fregueeias de
Bcnsaffrm e Berâo de S.Joác" 26 d€ SdêÍflbrs de2ú14
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Declotoçiio de Voto

Propsta referffite aos ninhos de Ênd§rifiha§: Abstesrfto'me prgue fui
como é co§tuílê, conÉtnCadâ no firoltlerto esrlto uÍIa propo§tal extensa

fio seu conteúdo e profunda fla $ua essària, desconhecendo em que

condiÉss o acto foi Praticado.

A É-4embro dâ AÉoÊíflbiÉíâ de Freguesia.

,ffiÍÉàÉ dB FreguesÍa de União de Frêguêsías de

de Seúambrs ée 2014
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9Jlo1l§oS\

Oãrr- €6iFÉo §rffitÉqssltréfi FCÊ-PEV

EE§',rffitÇÃo DE EITHO6 DE
BET1RAI§ Eãfi BEH§ÂFMTfi

PEêp(O TA

tsffieí ée de ninhoe
de ÁndsrÍnhásdos-befuais no edi6ci,s da de str3de

de e*rl plene @e€ê de rlidifieâção.

0 êts Í,rêdeêd6 é iÍegd Beis de usra
proÉegíde por tei.

É proibirüo perfrirbar, § , de§trufu ÍdÍLho§t, ete", e§1nô

a art.o 11" do 'Í-cí *""
Í.48Í9€ de?/e dé abríl, Pel,o *" 4912ÜÇ5,

de24 dÊ

Faee aestasíflzação 2

1 : I/ot€ de pele. reexxttu dee níúdú§ dâ§
s , cottfarrec a§lr:.É.referÊdo;

2 - Bar deste etcnfado íicí e ao arsbie.mte e

á.Ir.lcte dc Frcgeesia e á GNR +re de§ervoit/Ê

tedos os esforços no s€Értido de rverígttx oe etrlpadas e
esüseqüeÊte proeedimento leggl"

Dry destâ de aÊa s
eomurtieaçãe soeid, a todas sê órgêoe autâquieos

c de Eagos e á Ilireção dÕ ÁmbíeÍntê.

,% de 6Ê2ü14

cle
do
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ryÃ§ Dio EÃÉrEÊ ffi Êrc[ltl}O §t- ÃTfHrre FEBrÂüO

PE§FtrYTA

À é ume &s e raais riees e
da euÍtr.zra dc uma rural e c Sr- ,&velino

FurÉed6', PôeÉê dc é por todos eoÉro p6€fê
pepelarde grâidc

e çeJ,arizaCás de obre poêáiee cfiage utrá meiÕr eGÊE!6

lsed quâÍ:ds é c irão só Í:ê 6Liê terrê
eomc pareclérn deÉ* c mêo'só ÊÊtrê ãgrora €oÍrlc Elafa §§

que o número de s da ediçáó dc [iw6 ds §r,
êvelina Fu:tada eqjo lançemeeto teve fuger no die 1 dc Ágosf.o

no ârnbíto de reatízeçêo dc IlflI Fffll*L, EIâÕ âfingp um núrncro que
pfiffi?ta e*r.mprÉr e papct de Jenta de Éê
prcmeçâ* e @ €ãpressáo de Êoese eEdfJra pqtrdsf,' o
eicito da ePü propõe qr:c e de reuaide em26 de

dê-281+" delibere

Ê: áJuatede +€ emradiçãodeobra
de 8r, Âr'clÉna c6Íi1 irffiã tÍraggÉE € qi.r€ *
obradogrçego € áxI§€Krâ

2 - Q.r* e dÍe&tgroá€ destê obrc eoetem$e eseelae, ecle
bibil,ofeees, ete.;

3 -- Eac dcsEê ao Sr" .4de1iuo Ftrrúadc, á Ju&Êê
d€ eáeamr.etieeçáoe€síd.

Eer:sefrim, 2.6 de d6 2014

us

0 ekita G{eeüU
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oôu--ed!Üçáo hFÍôdfl16 u.erh FcPfH'

Gtr&roÂo^ân,f,ffirreffi EEÂnÂo
DE eÃO JOÃO

No6 (üá§ & hore é qrc as populaçtres díryonhm de

E#e obÍqÍvo pe ffi ffsY& ds @ ryetu
degíÍt&,i6m alíwa

PrErcIJIM.

Fryuedctcm s6 Í,Ê.t

flmma 6re &rá o
&eeireuitoEedoa ÍMis

Fare ao €xp6Éü6, o etrffi€rto ds CDIJ pr6põ@ quc a Ámblá* dsErqgpelna
Íeitrida a26& §etmbrro ôe2014 &libere:

1 -R€oofirenfu á Jirrrá & que inclua m §ru &, úIvíila& e
rxr 2AÉ axísr;er- d€&is dfi&dcx. marlivrpesmformeoa

e€nsi Ms&wÍítas'

2 -bdr á JtUa de c e á§s eú§8 e €ffiúieôÉo
§6síâ[

2éi&&aeretutu2§14

úcieric«iaCDLI
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EÍ{íi6.5€niioÍ

P daAssefrÍblciá da Unlã6 d€ de

Beneafím e tsarão de §ãajeãe

Â#üfiGoí B€gt €rÍnÍürÊ§

Feee à auçênga de re*posta ae requerímento por ÍnfuÍ cfcctuâdo no dle 24 dc juho d€

2014 a yessa cxeclêneia, ns scn§de de nre serfatgltada ccÊld.!Ío do ato de hstahção e

dê ãts ds pdmeíra reun€c de funeJonaments da Aseernbkla de fr rcallzeda no

diê 17 d€ Orjt{ÉÍo de 2013, e rendo &ttdo respo*a p§r part€ do Senhor Prestdêntê Ííá

iunrã quc dlzta qse e oatd n,a 7 Ícfercfit€ ao dla 77 de 6utubre de 2ALL não se

eneofitrü orquivodo fie§tcs §ctvlçd,§, em vlnude eios membras do Ãssembleía de

Fregiicsla í78o 6 iarem envegud, §ab€nd€ aínda que €m frÁãrçc ultjnro, fsÍ fa*kado
r.*ma eópla d€ssã âtâ pcleg servíps edmÍnHratfooç na setie da Jwftz de fre6ueda e.
mcmbre &;ta Ásremblele André eEff€Íe/ vcnh§ E esüc rneie solkitar 6 §egltfurt€1

1, §olletiar eeipls Éutêtlti€Edã da ata n.§ tr rcfere+te ao db 17 de Õutubro dc 2c13

2. qü€ sr$am apur«tee respoosa&llfdadcs no serÉi& de se sabe onde redde

cf€dlvãftrêÉt€ êstá aÊa, e se fol ou nâo entregue eff sede prófia.

iunts Ê c6te rêqucrlificttü6 e eópla ds artcrkr requerirnenso êf€€sJádê ê

vosse exçdênda, asslm Esms c rêsps§tâ ollEldã petc §erircr Freldefitc da JunÉã €le

FregueaÍa,

tsensâfiim, 26 de §etembro dc 2614

25



áfitê, §€nh§r

Preríderrc& út t§ceFrcryefudc

Eencafdm c 8s*o dG !56 Jeto

Áüsrí#;f,qrêÍ*rt€íúo

e€ílo6VtrirÉvstt poreste nreioque flr€fê€xriiêda tf1tâ eerticÂfudo afpdeífisiâladú c &
prtrlreire reEnÊo déftjÉdeEflKnrs de e*sera$eie eEfrgu€dã, r#ítsüÍJa nc dã 17 dê

outuhodeffiÊii,

§etldro cinda eópiaãúÊsn€iêádÊ€Íãêtâ n,ê I n#êrênt€# dla77 ikoúr*Fêdc2§73.

6€ngfÍifi8, ?4 dê Âdhd dê 2eÍ4.

#ã#i5
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Édrr,ü§mÍror

CárÍ6€ ftÂ'rgFrê,l & Smtm \íaeira

Uítãi!&rêÉô fíFunÉipaÍ ]ãê 3 2
#0ü-C@ Êeneáíitl

ftú*Í*E ihÉÍE EàÉã

Ctobr,I62g3Í12014 $lWruL4

Õarffirme rêqMs ptr V"ãê,, ir€nli{, Ptr Êdê ÍIiéúo enrdar @is dâ6 íIre

r€E+.entêÉ & rêiflTiÊÉs dâ Juffiê da tÍniá§ des Frry*€H§íet de Bêflsêtiffi e Battu eÍa §"

Jaà6.

RêÍ€ffimtwÉe ã @ aufemileade dei eb rÍ: í r*renúe aô éw trT G si.rü.üro

26Íê, nâ6 ee enmnfua Í?eÉrü# í Éxn v&tÉé det rngü&ros dê

ÁweÉeüsde Frqr!s$Í* fi& *fffeÍi dlBrB€EÉê.

e6Ímds
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ÊJo 16355
§al07 /rÃt4

^firrlrBo, 
nléPlo dcLago'
te dc frqacol, do lilunlcíPío

d* frgpt

A Eede Soekt de La€pe é unr fórum dc artízulaÉe e eongregado de edorços e§tÊpo§to

por enfidades úbli€as c prlvêdê§ sem fíns lueratívos que nela qugl.rafi patrtdqarl

vie€ndo ê errêdí€€çáó ou aferxração ds pobrêzê e da exdusão e a promoção do

desenvOMmento soelêl. ilâ Bre§€ntc deta, lntegram a Rede §ocíal de Lãgos 54 ên$dades

pãr€clrãs, tcndo assento todas as luntã§ d€ Frcgucgiê da munldpío.

A Câmsrê ÊíunielpêÍ de L€€tos/ no ámbíto da Rede goslêli êneontrê-se em fase aüuaílzeção

dO Diagmóstíeo §Oelai & Munieípio de tryos. O DlagnóstÍao vlsâ o ç§nlEcirnento da

reelldade dos ooneeíhos e das fregueeá§/ €ontílbírlúo para ã çonmlldação do kabalho

em pareeria, â€€entê em doie fãffore§, Qualldade : úm boÍt, dlêgnó§fice tradvzír'*'á

Rsma ylsão mutgdlsciF,finár c inêí€e€toflêí - e Ugíídêde E§trêhéglEê * sc o dtagnóstko

for partelpdoi 6É paíeeírog rever=se-ãs nele e nre soluçõee que forem dencadas'

Parê ê elêbêrãção desfc impottã,rf€ do€Urnênto dc planeênBnto e§trêEégi'eo é

fundsrflenfãl a parâgPâ€o de todas ê§ entldêd€§ pareefrac dê Rêdê §acial de l-agos,

êsiflr 6ornê dê lntêrro€{torê§ prívíle€í€d§§ iunto das populêçõ€§,

scndo o órgão a qqe v, Exa. preeide um iíIfeíoeutor púvllegíâd§, virnoE coíocar à

V/eonsideraçãs s s€€fidâmenÊo dc uma reunlão da Assemtíeia de Fregue§a destinada a

ârJsf{ritgr aS neeeSetdadcs §€r1iidA§/ güer nê freguesla, guer n€ área do munldpo, ao

nívêl daE rc§p§§tã§ §§6iêís e(Í§t€rÍe€§ ê ã erÍãfl identÍfíeaido frêgllldÊdê§ ê

potên€l€lldãd€§ dã €§munidêdê/freguêsiã,

Exm.o (q Senhor (a)
Prffidfft€ dâ

ffii,&eo d6 E&Esç§o, e'6ffir3eáçêo,
edkí§ êÁ.çôo,§êdd

ÁeseffiHda da UnÍão das Freguesias de Bensâfrftn
e Earão de §,loão
Esfrada ruêeional 120/18

I6ffi --069 Bêflcafrlm

^

Ur*d6dê Tffi de H&ã§ ê Á& §o#ll- ) oA

§s ÊsftrÊf,eã EüicêfiroÉfêr#êds í.flkrÉM.
ü,
?í@q.W-flrc

a
b

o

§i

ô
Ç

U

,4

I
IF
ts

e
§
L

d

28



O trêbêíhs deEenvolvldo peía Rede §O€tãt de f.^egc6 e§Eá «lÉFon'rvel para consuÍta êtrê\íé§

do lÍnk:

M€i§ 5ê ínfoffiE EUê nã Breeênte dâtã fol rem€tld§ o#ejo de ígÉral teor ao §enfur
presÉente de un,& d€§ Juntêe de Fr€€u€§iã§ de Bcnsafrím e Baíão de são João,

EarA gua,§gu€r êsdârecjrnênf§§ adidonals, poderá eontataí a êguÍp6 téenlca da Rede

§oeBt {Dr.a Aflã PouBino/Dr,ã [ú€'a §ânfo§) através da felefone 7Bz 78§ 900 ou do c-

m€tí íêdê,§odát@§flft Íêgtr. P*,

eerrrr os rnethsÍ-es isurnPrinÉfit€É,

Por delegação de â§slnaturê,
A ehefe da DiMsão de Edu€ação, eomuníeação,

e{lf6urâ 6 Açã§ SociaÍ

L§../.A,P,
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