
UNÉO DAS FREGUESIAS

DE BENSAFRIM E BARÃO DE SÃO JOÃO

ATA N.e 1i/2015
Da Sessão Ordinária da Assembleio de Freguesio

Reunião reolizodo o 30 de JUNHO de 2O75

----Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze pelas vinte e uma

horas, nesta União das Freguesias de Bensafrirn e de Barão de São João, no Clube

Estrela Desportiva de Bensafrim, de acordo com o determinado no artigo 11s da Lei n.e

75/2013, 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 composição da

Presidente: João Antonio Rodrigues (Movimento de Cidadãos lndependentes "Lagos

com Futuro" \ -----------
Primeiro Secretário: André Filipe Figueiras Correia (PSD).

Segundo secretário: António Jose Rosendo leronimo (CDU)"---

---- Restantes Membros presentes: Senhores Fernando Luís das Dores Lourenço e

senhoras Maria Eugénia Gonçalves dos Santos e Maria da Conceição Marreiros Dias de

Marreiros Dias pelo Partido Socialista, senhor Carlos Miguel dos Santos Vieira e

senhora Ana h'laria Norte Gonçalves Ferreira pelo Partido Social Democrata. Faltou o
senhor Jose Manuel Correta.-
---- Pelo executivo da Junta estiverarn orosentes os seguintes elemento§, o senhor

Presidente. Duarte Nuno Evangelista lopes Rio, r: senhçr J-esr:rureiro "lose rJe Jesus

Figueiras Gomes e o senhor Secretário Amândio Ferreira Furtado
----O senhor Presidente da Assembleia dá por aberta a Sessão às vinte e uma horas e

ouit'rze rninutos, passando de seguida a ler a Ordem de Trahalhos:---------
----Ponto Um: Período destinado à intervenção do público;

---Psnto Dois: Período antes da ordem do dia;

---Ponto Ttê§: lnformação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade
da freguesia;

----Ponto Quailo: Apreciação e votação da 2a Revisão ao Orçamento e ao Plano

Plurianual de



----Ponto Cinco: Apreciação do Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto do

Direito de Oposição do Ano 201'47----

---Ponto Seis: Pedido de Parecer sobre: Projeto de Lei n.s 903/Xll (Criação da

Freguesia de Bensafrim, no Concelho de Lagos, Distrito de Faro), da iniciativa do

Partido Comunista Português; Projeto de Lei n.s 904/Xll (Criação da Freguesia de Barão

de São João, no Concelho de Lagos, Distrito de Faro), da iniciativa do Partido

Comunista Português.

----Ponto Um: Período destinado à intervenção do público;----

---- O senhor Jorge Humberto menciona que não recebeu resposta às questões que

tem colocado, apresentando-as hoje por escrito ANEXO 1)

-- Relativamente aos esgotos em Barão de São João, sugere ao senhor Presidente da

Junta que contacte a Universidade do Algarve para fazerem um projeto que resolva o

assunto, diz que se esta entidade não puder ajudar reencaminhará para uma

competente. Refere o aluguer de casas em Barão de São João que não são declaradas

à Região de Turismo do Algarve

----Ponto Dois: Período antes da ordem do dia;------------

---- Leitura da correspondência.
---- Sobre ofício enviado pelo Primeiro Secretário da Assembleia, senhor André Correia

com o assunto "Sessão Ordinária de junho da Assembleia de Freguesia" ANEXO il, o

Senhor Presidente da Assembleia passa a responder ao mesmo (ANEXO 3). Relembra

que qualquer membro da Assembleia tem quarenta e oito horas para indicar pontos

para a Ordem de trabalhos, o que aconteceu na última assembleia. Não reúne em

casas particulares, informa que a Junta de Freguesia confirmou que a chave para a sala

da Assembleia será entregue na semana seguinte.--
---- O senhor André Correia demonstra o seu contentamento pelo senhor Presidente

da Assembleia finalmente responder a requerimentos e cartas que lhe são enviados,

dando os parabéns pelo seu poder de resposta, apresente Requerimento ANEXO 4). -
---- A senhora Maria da Conceição Dias apresenta Requerimentos "lnformações:

Conselho Sénior", (ANEXO 5l e "lnformações: Festa de S. João" ANEXO d. Dirigindo-

se à mesa, apresenta um documento sobre a Mata de Barão de São loáo (ANEXO 7).--
---- O senhor António Jerónimo apresenta um ponto prévio para manifestar a
preocupação sobre a ausência de público nas sessões da Assembleia, com a

participação engrandecia o processo democrático e de cidadania. Apresenta Moção

"Descontentamento das Populações" (ANEXO 8I. Na sequência dos documentos que

recebeu com as informações do senhor Presidente da Junta apresenta o seguinte

Protesto: "lnformação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade da

Freguesia". Apresenta Protesto "Estatuto do Direito de Oposição - Relatório de

Avaliação de 2074" ANEXO 9l
---- O senhor Carlos Vieira dirige questões ao senhor Presidente da Junta: 1) Pretende

saber se o Regulamento do Campo de Jogos Zona Verde está ou não em vigor; 2) Se

existe algum regulamento da Feira de Velharias em Barão de São João em vigor; 3) O

PDM foi aprovado, pede esclarecimentos, os aglomerados rurais passaram de onze

para cinco, se acha bem o que foi feito para a freguesia uma vez que votou

favoravelmente. O senhor Presidente da Junta responde às questões colocadas, não



existe regulamento para a Feira de Velharias e existe regulamento para o Campo de

Futebol. Havia um protocolo entre o Esperança de Lagos e a Junta de Freguesia que

não foi aplicado porque o Estrela Desportiva não tinha direção. EM relação ao PDM

votou favoravelmente porque era importante, não é técnico para responder a todas as

questões mas fará chegar as respostas, está contemplado o chamado Projeto Erickson

que trará noventa milhões de euros de investimento para a freguesia

---- O senhor Carlos Vieira diz que se existe e está em vigor o regulamento para o

Campo de Futebol, ainda não o recebeu apesar de já o ter solicitado duas vezes,

solicita mais uma vez que lhe seja facultado.-
---- Dirigindo-se agora ao senhor Presidente da Assembleia, refere que na reunião de

abril os eleitos pelo PSD entregaram um requerimento e até à data não obtiveram
qualquer resposta, na mesma sessão foram impugnados três pontos da ordem de

trabalhos quer saber quais foram os procedimentos do senhor Presidente da

Assembleia sobre este assunto. Refere a ausência de publicidade das sessões públicas

da Assembleia de Freguesia, os editais deviam estar expostos com antecedência e em

vários locais. Todas as questões colocadas têm de ser respondidas e devia ser feito um

ponto de situação, ainda não obteve resposta sobre o Centro Cultural de Barão de São

João e o Estrela Desportiva de Bensafrim. O senhor Presidente da Assembleia pode

para colocar as questões por escrito e responderá da mesma forma nos próximos

dias.-------

--- O senhor Carlos Vieira apresenta uma declaração sobre as tomadas de posição do

senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Bensafrim e Barão de São João:

"Durante o decorrer deste mandato o Sr. Presidente tem deambulado na forma como

gere as sessões e responde às questões colocadas pelos fregueses e pelos membros da

Assembleia. Muitos fregueses trouxeram aqui à Assembleia vários casos para que lhes

fosse dado um encaminhamento, no entanto não obtiveram qualquer resposta da sua

parte. O mesmo sucede com os requerimentos apresentados pelos membros da

Assembleia de Freguesia, pois nem todos foram respondidos. É feita uma seleção que

não compreendemos qual é o critério, e só alguns são respondidos. O intuito de

qualquer membro eleito deveria ser de cumprir com lealdade as funções que lhe

foram confiadas, em favor daqueles que o elegeram, o povo, e não de interpretar o

mandato como melhor lhe aprouver. Assim, venho desta forma repudiar a forma como

o elemento em causa elabora e conduz as sessões da assembleia, sem que se verifique,

rigor, ética e transparência, nas suas ações e posições tomadas..

--- O senhor Carlos Vieira apresenta "Renuncia ao cargo de coordenador da Comissão

para o desenvolvimento da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São Joáo"

(ANEXO 70
---- O senhor António Jerónimo declara que na sequência da renúncia do senhor Carlos

Vieira, considera que não faz sentido a continuidade desta Comissão e nesse sentido,

também renuncia o cargo que ocupava.-----------'
---- O senhor Carlos Vieira informa que vai dar seguimento para outras instâncias do

requerimento que apresentou

--Ponto Três: lnformação escrita do senhor Presidente da Junta acerca da atividade

da freguesia;------
--- O senhor Presidente da Junta informa que quase sessenta por cento dos camínhos

rurais já foram reparados, não têm tido o equipamento necessário disponível pela

parte da Câmara Municipal. A limpeza das bermas está em curso, assim como a



substituição dos abrigos de passageiros, aguardam o betuminoso para reparação de

grande parte dos arruamentos tanto em Bensafrim como em Barão de São João. Os

regulamentos solicitados por parte dos membros da Assembleia de Freguesia, estão

praticamente resolvidos, como o regulamento do Associativismo e da cedência das

viaturas da Junta. A Junta de Bensafrim e Barão de São João foi a única que tratou da

regularização das máquinas industriais, os dumpers. Está já a ser negociado o terreno

para a ampliação do cemitério de Bensafrim.-------
---- A senhora Maria da Conceição Dias solicita ao senhor Presidente da Junta que o

betuminoso sirva para tapar os buracos na estrada de Espiche para Barão de São João,

no Verão o trânsito aumenta substancialmente, é uma estrada muito utilizada. O

senhor Presidente da Junta informa que já anteriormente a Junta tinha disponibilizado

os seus funcionários à Câmara Municipal para a colocação de betuminoso, mas só

agora será possível colocá-lo, não será um tapete mas a eliminação dos buracos.---------

---- O senhor André Correia dirigindo-se ao senhor Presidente da Junta, diz que na

última sessão não lhe tinha respondido a umas questôes que pretende fazer

novamente: L) Se há algumas medidas deste Executivo da Junta de Freguesia para fixar

jovens nesta freguesia, na sua opinião há poucas ou nenhumas que possa informar os

outros jovens, como pode cativar os jovens a fixarem-se na freguesia;2l'A celebração

de contrato de prestação de serviços do site da Junta com a firma Tritecnologia, foi

deliberado por unanimidade na reunião do Executivo no dia doze de maio, sabendo

que houve problemas, pergunta se deram algo em troca, se se redimiram; 3) O senhor

Presidente da Junta disse várias vezes que a substituição dos abrigos de passageiros

era da responsabilidade da Futurlagos e agora aparece nas lnformações do senhor

Presidente. Os elementos do PSD várias vezes questionaram e sempre respondeu que

era da responsabilidade da Futurlagos, dá os parabéns se desenvolveu esforços junto

desta empresa, mas não é correto colocar como obra da Junta'------
---- O senhor Presidente da Junta refere que a função da Junta era alertar para a

substituição dos abrigos de passageiros que é da responsabilidade da Futulagos, as

informações referem-se a todas as obras realizadas na freguesia. Em relação ao

contrato do site da Junta, se não correr bem não será renovado. Quanto às medidas

para fixar os jovens na freguesia há muito afazer, começando pela habitação.------------

---- O senhor Carlos Vieira pede a palavra para falar sobre o PDR, medidas 3.2 e 2.3

sobre apoios agrícolas, terminaram naquele dia o prazo para as candidaturas, outras

freguesias tinham esta informação no site, esta Junta não tinha. Deviam-se alertar as

pessoas para as oportunidades. Em relação aos abrigos de passageiros, não existem na

Pedragosa onde residem muitas crianças nem no Colégio'--
---- O senhor Presidente da Junta concorda com o senhor Carlos Vieira, deve-se

divulgar e informar cada vez mais a população, quanto aos abrigos de passageiros o

que está contemplado neste concurso é a substituição, mas não significa que não se

interceda para colocar novos.----
---Ponto Quatro: Apreciação e votação da 2a Revisão ao Orçamento e ao Plano

Plurianual de lnvestimento;-----
---- O senhor Presidente da Junta informa que a necessidade desta 2e Revisão advém

do valor do Acordo de Execução para poder receber esta Receita.

--- O senhor Carlos Vieira informa que o Aditamento do Acordo de Execução foi feito

na reunião de abril, essa ata ainda não foi posta à aprovação, o DL n.e 4l2OL5, de L7 de

janeiro, art.e6 (leitura do artigo), neste sentido o ponto não pode ser votado porque



não houve uma aprovação da ata.--

---- O senhor Carlos Vieira impugna a votação, o senhor António Jerónimo faz

declaração subscrevendo a impugnação feita anteriormente.-

Votos contra 4

Abstenções 0

Votos a favor 4

APROVADA por maioria com o voto de qualidade do senhor Presidente da

Assembleia, votos contra dos senhores Carlos Vieira, António Jerónimo e André

Correia e da senhora Ana Ferreira. Votaram a favor os senhores João Rodrigues e

Fernando Lourenço e as senhoras Maria Eugénia Santos e Maria da Conceição Dias. ---
--- O senhor António Jerónimo apresenta Declaração de Voto (ANEXO 771

----Ponto Cinco: Apreciação do Relatório de Avaliação do Cumprimento do Estatuto do

Direito de Oposição do Ano 2074;------
---- O senhor Presidente da Junta informa que muitas Juntas não apresentam este

Relatório e no concelho de Lagos esta foi a primeira a fazê-lo.--

---- O senhor Carlos Vieira diz que vem fora de prazo, é deambulatório, não indica

quantas propostas foram apresentadas pela Assembleia, quantas foram acolhidas e

quantas foram rejeitadas pelo Executivo. Estas são informações transparentes, na sua

opinião o Executivo evita dar essas informações. Não se revê neste relatório.--
---- O senhor António Jerónimo apresenta Protesto (ANEXO 721

----Ponto Seis: Pedido de Parecer sobre: Projeto de Lei n.e 903/Xll (Criação da

Freguesia de Bensafrim, no Concelho de Lagos, Distrito de Faro), da iniciativa do

Partido Comunista Português; Projeto de Leí n.s 904/Xll (Criação da Freguesía de Barão

de São João, no Concelho de Lagos, Distrito de Faro), da iniciativa do Partido

Comunista Português.
---- O senhor Carlos Vieira diz que os eleitos pelo PSD nesta freguesia foram contra

desde o início. A ANAFRE enviou um inquérito para as Juntas e para as Assembleias,

desconhece porque nunca chegou à Assembleia de Freguesia, já saiu o resultado.--------

--- Todos os membros da Assembleia de Freguesia de Bensafrim e Barão de São João

dão parecer favorável aos Projeto de Lei n.s 903/Xll (Criação da Freguesia de

Bensafrim, no Concelho de Lagos, Distrito de Faro), da iniciativa do Partido Comunista

Português e Projeto de Lei n.e 904/Xll (Criação da Freguesia de Barão de São João, no

Concelho de Lagos, Distrito de Faro), da iniciativa do Partido Comunista Português.---
--- Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por

encerrada a reunião eram 23h52m, da qual se lavrou a presente ata em minuta, a fim

de produzir eficácia imediata às deliberações tomadas.-----------

A Mesa da Assembleia-------
O Presidente,
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Resposta ao oficio: N" 20/2015

Assulnto: "Sessão Ordinária de Junho da Assembteia de Freguesia"

No seguimento da correspondência por vós enviada, registo que acusei a

recepção da mesma em 15 de junho úttimo, assim venho por este meio

informar V.Exa que de acordo com a atínea a) pontol do art.o. 13" da lei n.o

75/7013 de 12 de setembro em que diz que compete à mesa: Etaborar a

ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição. Denoto que o mesmo

não foi cumprido.

Neste sentido, eu André Fitipe Figueiras Correia eteito peto PSD e ío secretário

da mesa da assembteia da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São

João, venho mostrar a minha insatisfação por não ter conhecimento da vossa

parte dos pontos para a ordem de trabathos, a reatizar em junho, enüados a

V. Exa peto executivo ou petos Membros da Assembteia. Nesse sentido e com

ausência de documentação, não poderei cumprir com a minha participação na

etaboração de trabalhos, conforme atínea c) do pontol, art.o. 14o da lei

n."75/2013 de 12 de Setembro.

Considerando que a abordagem efectuada peto senhor presidente neste oficio,

em nada dignifica as funções que nos foram confiadas, pois a forma presencial

para a reatização dos trabathos e no meu entender a mais digna, ética e

transparente, atém de funcional.

No entanto ciente dos meus deveres para com os fregueses, não me demito

das minhas responsabitidades, estando sempre ao dispôr para reunir de forma

a tornar digno, sério e competente o Orgão para o qual fui eteito

democráticamente.

Com os methores cumPrimentos

Bensafrim, 24 Junho de 2015

O í o Secretário da assembleia e eleito do PSD

( André Correia )

)
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Exmo. Senhor André Correia,

1.s Secretário da Assembleia Freguesia

Assunto: ,,secção ordinária de Junho da Assembleia de Freguesia"

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

Exmo. Senhor,

No seguimento do ofício que me envlou em 24 de Junho de 201'5, e com o devido

respeito, gostaria de lhe relembrar que enviei em L71612015 um ofício a propor a data

da reunião para 30 de Junho no sentido de cumprir o disposto da lei n's 75/2Ot3' de 12

de setembro, no art.e 11, n.e 1, conjugada com o decreto-lei n's 4l2OL5 de 7 de

Janeiro, no art.e 25'

Mais solicitei a V. Exa, nesse ofício, que para efeitos da elaboração da ordem de

trabalhos, apresentasse os pontos que achasse por conveniente fazê-lo' Deduzo' face à

sua não resposta, que não tinha mais nada a acrescentar aos pontos da ordem de

trabalhos da reunião da Assembleia de Freguesia de Bensafrim e Barão de S' João'

Não foi minha intenção de ofender v. Exa, nem sequer a força partidária que

representa, mas apenas pugnar pela legalidade da convocatória da reunião em apreço'

Recordo ainda que a documentação, que alude que não lhe entreguei' foi enviada a V'

Exa, no Passado dia 23 de Junho'

Estando ciente, que realizei a tramitação deste processo em conformidade com a lei'

ainda assim estarei Sempre disponível a concertar posições com V' Exa' que sejam

úteis e positivas para a nossa Junta e consequentemente para as populações, em

futuras reuniões deste órgão autárquico, mas não aceito e repudio que me acuse de

falta de dignidade no desempenho das minhas funções'

Com os meus melhores cumPrimentos,

O presidente da Assembleia de Freguesia
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Requerimento

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia da União de Freguesias de Bensafrim

e Barão de São João, sabendo que a cedência de um espaço físico de

trabalho para a mesa da Assembleia de Freguesia reunir foi aprovado por

unanimidade na reunião do Orgão Executivo desta Freguesia conforme

refere a ata 7120L5 no dia L2de Maio de 20L5.

Eu André Filipe Figueiras Correia, eleito pelo PSD e 1e Secretário da Mesa

da Assembleia da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João,

venho por este meio requerer informações acerca do local em causa,

horário de funcionamento, material de trabalho assim como técnico para

um funcionamento digno deste orgão

Este orgão ao qual pertenço na minha opinião deve demonstrar respeito

por quem os elegeu, nesse sentido e de forma a tornar dignas e

transparentes aS reuniões que possam ocorrer, penso que é de extrema

importância, que se tomem medidas que resol\íam os problemas sentidos

por este orgão desta Freguesia ao Iongo de quase dois anos de mandato'

Bensafrim, 3O de Junho de 2015

O 1e Secretário e eleito pelo PSD

(André Correia
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Assembleio de Freguesio do Uniõo de Freguesíos de Bensofnm e Borõo de S.JoÕo

lnformoções
Conselho Municipol Sénior

No dia 16 de Junho, pelas 15 horas no, Centro Cultural de Barão de

S.João, teve lugar a2." rewião do Conselho Municipal Sénior.

A reunião decorreu num ambiente muito agradéxeLPor a mesma ter

tido lugar em Barão, foi-me dada a oportunidade de proferir algumas

palawas no início dos trabalhos, fi-lo com todo o pÍazer, reforçei a

necessidade de repensaÍ a saúde em Barão de S.João, uma vez que têm

assento naquele orgão, representantes na área, com capacidade de

decisão, de imediato transmiti por e.mail ao Sr Presidente da Junta o que

deve ser tido em consideração, espero que Se envolva no assunto em

apr€ço, tendo ein vista melhorar aquela faixa etwta, f,quei com a
convicção que pode ser feito alguma coisa para melhorar a situação

actual.
A Santa Casa da Misericôrdia Instituição representada no CMS, a

mais vocacionadapara SENIORES também expressou boas notícias para

aquele território tão desprotegido, tendo como ancora o Lar S.João

Bãptista, em bom caminho, centro de dia (8 utentes!!!!!) e apoio

domiciliário(l5llttttt)isto ainda numa fase inicial sujeito a uma longa

caminhad4 que envolve custos muito elevados paÍa a instituição, no

entanto, não deixa de ser uma mais valia para quem necessita e tem

capaeidade de superar os custos.

Muito falado também, a divulgação dos eventos, fora da freguesia,

inscrição dos interessados, e forma de deslocar oS mesmos, o assunto e

r.rrpi. polémico e foi concluído que vai ser feito o ponto da situação

com a J.F.

Muito inovador transporte de doentes a consultas de especialidade ou a

tratamentos, as dificuldades encontradas junto das instituições vocacionadas

pala o efbito f.az, corrque os utentes procurein soiução, juiito rias i.rie Fi=eg,

mas não tem sido fácildar resposta as solicitações e encontrar forma de

contornar o problema.
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Lembro que este orgão foi criado em2}l4,foi portanto a2.u reunião, a

terceira é em Setembro em Odiáxere.
Os trabalhos enceffaÍarfl às 17 horas

Aproveito a oportunidade para informar da minha disponibilidade para

esclareier qualquer dúvida que esteja ao meu alcance, ou servir de meio de

trarrsmjss ão para aprcsentar qr-raloJer a,ssr-rnto ope eonsiderem de urteresse ser

tratado naquele orgão.

A Membro da Assembleia de Freguesia,

Apresentado ,na sessão da Assembleia de Freguesia da t-.!nião de Freguesias de

Bensafrim e Barão de S.João,30 de Junho de 2015

3 ol ,{ [o/»
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Assegbiero ije FieEuesio c-fo Unioo cie Êreguesios rie Bensclfritrr e Bi;rÕtl de S.Joao

lnformoções
Festo de S.Jofio

Nos dias: 20 e27 ,23 e24 de Junho, decorreu emBarão de S.João as

festas em honra de S.João Baptista, orago da freguesia.

O modelo escolhido paÍa a tealuação da mesm4 foi o que vem sendo

hábito desde longa daÍ1 (com exceção do ano passado) e resultou do

desafio lançado pelo Senhor Tesoureiro às senhoras da Igfeja que

aceitaram de imediato. Ocuparam-se de uma queflnesse e do apoio à

çozinha e bar, com a ajuda incansável do Sr Tesoureiro da Junta e de

demais cidadãos que a eles se juntaram com o intuito de conseguirem

manter a tradição e festejar o "Nosso S.João" de uma forma familiar para

a população.-Ai 
nossas Bordadeiras aderiram aos festejos com a comemoração dos

seus 10 anos de existência e esmeraÍn-se com a exposição dos seus belos

frabalhos.
A Santa Casa da Misericórdia também festejou o aniversário do Lar

S.João Baptísta e presenteou a população com o desfile de marchas das

suas valências.
Os artistas de Barão têm expostos os seus trabalhos pelas Ruas, como

vem sendo habitual nos últimos anos, fabalhos que vão peÍmanecer

expostos durante o Verão, este ano estão expostos trabalhos de jovens'

alunos dos artistas.
No dia 24 pelas 18 horas teve lugar o momento solene dos festejos com

a celebraçáo damissa campal, como também já aconteceu, nopassado'

A Junta de Freguesia responsabilizou-se pela animação'

Não foi solicitado qualquer apoio logístico.

O que significa dizer que este ano o S.João foi festejado desta forma

simplós, 5grá f.ito o ponto da situação e alterado o que for necessario.

{ibrigada a todos ôs q.re se envolverÍtm narealização da nossa festa de

s'João' 
A Membro da Assembleia de Freguesia,

Apresentado ,na sessão da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de

Bensafrim e Barão de S.João,30 de Junhol de 2A15
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Assembleio de Freguesio do Uníõo de Freguesios de Bensofnm e Bordo de S.Joõo

A MATA DE BARÃO DE S.JÃO

A Mata de Barão de S.João é um assunto, que de quando em quando e aflorado,

nas reuniões da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias, pensei , várias

vezes, dar aminha opinião sobre o tema, tão meu faniliar, romance com vários

capítulos, e o respeito que me foi transmitido/ ensinado para contribuir para a

sua preservação.
Deixo para segundo plano, o que inquieta muitos cidadãos, que é a quem

compete a gestão damata.
Pensei apresentar nesta reunião de Junho, documento elaborado mim, resultado

do que ao ao longo dos meus 65 anos de idade, fui interiorizando e a opinião

que fui formando, recorrendo à sabedoria popular e a varias fontes escritas.

úe Abril a Junho o tempo esgotou-se, sem que fosse possível faze'lo, não deixo

no entanto de reconhecer que é importante perceber o que é a MATA.
Partindo do princípio que tudo vai coffer bem durante o Verão, julgo que na

reunião de Setembro deve ser agendado um ponto com este tema" convidadas

entidades exteriores para participar e todos em conjunto escreveÍmos mais um

capítulo do romance.

A Membro da Assembleia de Freguesia,

Apresentado ,na sessão extraordinária daAssembleia de Freguesia da União de

Fieguesias de Bensafrim e Barão de S,João,30 de Junho de 20Í5
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DESCONTENTAMENTO DAS POPULACÕES

MoÇÃo

É cada vez mais visível e notório o crescente descontentamento das populações de
Bensafrim e de Barão de São João, manifestado em todas aquelas e todos aqueles que se nos
dirigem, com referência a críticas acutilantes sobre o vazio, no mais básico, do desempenho
das atividades do senhor presidente da Junta da Freguesia no plano da atuaçáo prática dos
afazeres inerentes ao desempenho das suas funções naquele caÍgo.

Com efeito cada vez mais os eleitores que se nos dirigem dão conta de que estão
profundamente descontentes, muitos referem mesmo que se sentem traídos pelos eleitos em
quem votaram, concluindo com o sobejamente conhecido desabafo popular contido na
expressão é mais do mesmo, reiteradarnente.

Ora bem, pela parte que nos toca, não nos revemos nestas expressões, nestas praticas ou
procedimentos, os que conhecem o nosso trabalho invariavelmente terão de constatar que, pela
nossa atuação no dia-a-dia, nas informações que prestamos e nos esclarecimentos que
solicitamos junto de quem de direito, nos requerimentos que apresentamos e nas diversas
propostas que sozinhos ou acompanhados, defendemos discutimos e são aprovadas no órgão
próprio paÍa o efeito, Assembleia da Freguesia, onde temos representatividade, sofremos do
mesmo sentimento de descontentamento e frustração, com a agravarfie do incumprimento das
propostas aprovadas, democraticamente e em liberdade, naquele órgão de competências
próprias, deliberativo e fiscalizador.

Assim, a presente moção, pretende desmistificaÍ esse dito popular de que os políticos
são todos iguais, porque efetivamente não são, há uns mais iguais que outros, felizmente
assistimos a uma paulatina e saudável alteração de mentalidades na sociedade, com a qual nos
congratulamos, que a esse propósito faz widadosamente o seu caminho e encamega-se de os
distinguir uns dos outros, pretende ainda, a presente moção, constituir-se como ,r- ãl".tu, .r-u
importante chamada de atenção e deixar sob a forma de um docrrmento escrito para os
vindouros, acerca desta situação constatada nos dias que correm, num regime dito de direito
democrático, que dizem vigorar nos tempos de Junho do ano de 2015, sendo certo que, a falta,
propositada ou não, da consagração legal de um regime verdadeiramente sancionatório e com
clareza, que puna e afaste, os responsáveis pelas más práticas, ilegalidades, irresponsabilidades
e prepotências dos eleitos paÍa os órgãos executivos no poder autárquico, em particular, os
eleitos para as juntas de freguesia, continuará a deixar escancarada a porta que se julgava
entreaberta.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015



INFORMAÇÃO TSCNTTA DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA ACERCA DA ATIVIDADE DÀ
FREGUESIA

PROTESTO

Como é do nosso conhecimento, o senhor presidente da Junta, por imposição legal, vem junto
desta Assembleia dar conhecimento daqúlo que designa como sendo "atividades da freguesia".

O documento que é enviado a todos os membros desta Assembleia de Freguesia, começa a ser
enfadonho, da sua apreciação resulta sempre o mesmo, atestados, certidões, oflcios expedidos e
licenças de canídeos, quanto ao mais é uma provocação que merece o nosso PROTESTO porquanto,
estamos perante um biísico e trivial elencar repetitivo de atividades que como nào é notícia, náo tru.
novidade, não dá a conhecer nada de novo, é ilusório e induz na ideia de que se esta no melhor dos
mundos, quando infelizmente a realidade é a inversa.

Acrescente-se qu€, do elencado de informações contidas na missiva entregue, a substituição dos
abrigos de passageiros, ao que parece, segundo informações veiculadas, serão da responsabilidade e a
expensas da empresa Onda ou da Futuro Lagos ou do Grupo Ba:ranqueiro ou da CàmaruMunicipal de
Lagos, não podendo por isso, a Junta da Freguesia catalogar aqú como sendo obra/realização sua.

Quanto á va.rredura diát'.a das vias públicas, acontece ao mesmo ritmo que crescem as eryas
daninhas em ruas, becos e ruelas, nas artérias das localidades, desde Bensafrim a Barão de São João, ou
nos sítios mais recônditos, permanecendo vistoras umas, atiradas parao lado, outras.

Por outro lado diz-se, "realizott-se no centro culfural de Barão de São João a segunda reunião
do conselho municipal sénior" e depois? O que é que foi decidido nesse evento? eual a divulgação e o
apoio da Junta? Qual a relevância e o impacto na comunidade?

Atendimento social com a senhora vereadora Fernanda Afonso na sede da Junta da Freguesia,
consideramos que poderá ter interesse, mas e depois? Quais foram os assuntos tratados? Quantas
pessoas foram? O que é que aconteceu? O que é que se resolveu? Foram identificadas carências? eue
apoio foi efetivamente concre tizado?

Atividades culturais e recreativas, por exemplo, orgatização do VI aniversiírio da elevação de
Bensafrim a Vi14 ou organização dos festejos dos Santos Populares, programas que mal foram
conhecidos e divulgados constata-se um depauperado índice de atividades e de participação da
população que espelha bem as difrculdades do executivo da Junta da Freguesia em cativar a aderência
da população em tais eventos.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

O eleito da CDU
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Carlos Miguel dos Santos vieira

Urb. Municipal lote 3.2

8600-069 Bensafrim

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia

da União de Freguesias de Bensafrím e Barão de S. João

ê=:==-:?=: F==-=-=!s 
=1:* 

aãiã= S= =+=rd=+ader 
da Camlssão para o desennolvimento da União

1= --;==.:==Z=- 
=-=- =:;;.;=;2==.=z:* = 

4==:-=,= 
== =. 

Jr":ãO

Desde o dia 1O de Novernbro de 2C3.;8, eu Carles Miguel d*s S=ggE+s Vieir=, CC rs.e.!.'=1i5$54

SZZOfui nomeado como c*+rd+;s;-''!.rr r,4=Sã r-*i;;?S=ã-, r,ri;í*l'=== aia **=àa.

{+:':siSerarr++ +u= .}ã+ esrã+ rerji-:i'+as =s ccndiç'-1es pa!'a representar a mesma' com a

i,;::i.i=j= 
==- 

-:i= i=:,::=r=, j=.i=:=,,==;r=l=,.-i=l r+ntinuaí a exercef asfunções ern que me

encontro investido, e suspendendo todas as ligações e contactos que efeetuei em nome da

mesma.

Devei-á esta camunicaçãr--r ser objecto de publicitação nos termos da lei.

Bensafrim, 30 de junho de 2015

Carlos Migueldos Santos Vieira
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connrssÃo PARAo DESENVoLv,**THooirr#â?#t FREGUESIAS DE BENSAFRIM E DE

ATA n.s 1

Ao décimo dia do mês de Novembro de 2aL4 pelas 18-oo horas, reuniu-se em Bensafrim a

ean-,íssão para ü *ese*valvirnento da União das Freguesias de Bensafrim e Barão de São João,

que contou corn a presênça de João António Rodrigues, Carlcs il'Siguei dos Sartips Vieira e

-,+.ntcnio iosé Rosendo lerónimo'

Aberta a reunião, discutiu-se a forma de representailwlcede, + ;;i=G+ fl;;:+*;-uam=-:+ + +

or--garalzaçà* r{iEai!-!ê EesEê eÇír'!!ssãc,-ie*ric s?d* Endlcade o noíne de Carlos Miguel dos Santos

vieira para o lugar de coordenador, e .!oão Anióslic Ê='irágu=s = ê=ió.i+ j+=á Ê:-;gei?i-ir-r

-ierónimo, como secretáriqg.---_
De seguida, discutiu-se a elaboração de q§{y"! Bi*r'lc de açãi!íãdades = *r-;e*:=tl{r ts=íe 3+Ê4í?+3=

c qr:ai :== aneHâ ia=*x+ 1i, s=-='-.: +-= = ==Íil!í:ári* ealtr:darizado e previsto para Dezembro de

2014 se realizará nos dias 13 e i4 ci* nefenlti"= s=rrt5'-------

u*s a=s*nr+s ciscu:!++; +a-a r=u*ião ã*ram aprouades p*r ur:anim[dadg e não havendo rnais

nada a tratar, deu-se por encerr:Bda a i-ei.rsr:ã= q-a.d+ =r=+: 
Zi.i-+ iici-a= -==tt dia. !a'ra*d"'-s=

= =r-'s=!=,te 
ãta que âsstnàrIloS-----___---

Carlos Miguel dos Santos Vieira

"1"

O 2.9 Secretário
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SEIGUNDA RE\IISÃO AO ORçAMENTO PLURIANUAL DE INIIESTIMIT{IIOS
ANO DE 2015

DECLARAçÃO DE VOTO

Pretende o senhor presidente da junta da freguesia gastar os dinheiros

públicos num modelo de gestão autárquica desgovernado e inapropriado,

como já foi por nós dito e repetido por diversas vezes em documentos

semelhantes, trazídos a este órgão, Assembleia de Freguesia, para

apreciação, discussão e votação.

No outro dia, 4 de Maio de 2015, em Barão de São João, o documento

intitulava-se, Apreciaçõo e votoçdo do primeiro revísõo orçomental referente

o 2075, no espaço de pouco mais de um mês, a junta de freguesia, pede ao

órgão deliberativo, Assembleia da Freguesia, que tem incumbências legais de

fiscalizar as atividades e a utilização dos dinheiros públicos por parte do

órgão executivo junta de freguesia que viabilize nova revisão orçamental

com o intuito de reforçar as rúbricas prémios condecorações e ofertas em

1000,00 € perfazendo um total de 3.750,00 €, o mesmo se verificando para a

rúbrica vigilância e segurança com um reforço de 1.500,00 € perfazendo um

total de 5.500,00 €.

Nesta conformidade votamos contra e consideramos não existirem

condições para que as populações de Bensafrim e Barão de São João se

possam reconhecer verdadeiramente representadas, no decurso de tais

comporta mentos e práticas.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

O eleito da CDU

rontmo



ESTATUTO DO DTRETTO DE OPOSrÇÃO
Relatório de Avaliaçáo de20l4

PROTESTO

"Isto nunca esteve tão rnal" (...) Frase curta esclarecedora escutada hoje, mais
uma e outra yez e que ecoa levada pelo vento por aí.

Em relação ao conteúdo do denominado Relatório de Avaliação de 2014 dirigido
ao senhor presidente da Assembleia da Freguesia e assinado por todos os elementos que
integram o órgão executivo da Junta de Freguesia, aqui frca o nosso veemente
PROTESTO, pela tentativa de culpabllizar a CDU dando a entender que esta força
politica eslá ausente da participação dos eventos realizados pelo poder local em
exercício na Junta de Freguesia, mas que ainda assim este aproveiÍa"alguns contributos
apresentados anteriormente" pela Coligação Democrátiça Unitrária, é inconcebível e
anedótico tentar imputar á CDU responsabilidades pelo não cumprimento do Estatuto da
Oposição.

É reconhecido por todos, nomeadamente pelas populações na Freguesia de Barão
de São João e na Freguesia de Bensafrim, da inegável entrega, contributo, empenho e
dedicação prestados pela cDU, à causa pública, aindaque na oposição.

Coisa diferente e a falta de consideração que a Junta da Freguesia tem pelo
Estatuto do Direito de Oposição que enquanto instrumento legal se baseia no princrpio
de direito constitucional, consagrado no art.o ll4.o da Constituição da Republica
Portuguesa onde é reconhecido às minorias o direito de oposição democráúica.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

O eleito da CDU
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Resposta ao oficio: N" 20/2015

Assunto: "Sessão Ordinária de Junho da Assembleia de Freguesia"

No seguimento da correspondência por vós enúada, registo que acusei a

recepção da mesma em 15 de junho úttimo, assim venho por este meío

informar v.Exa que de acordo com a atínea a) pontol do art.o. 13" da lei n.o

75/2013 de',t2 de setembro em que diz que compete à mesa: Etaborar a

ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição. Denoto que o mesmo

não foi cumprido.

Neste sentido, eu André Fitipe Figueiras Correia eteito peto PSD e 1o secretário

da mesa da assembleia da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de 5ão

João, venho mostrar a minha insatisfaçáo por não ter conhecimento da vossa

parte dos pontos para a ordem de trabathos, a realizar em junho, enüados a

V. Exa peto executivo ou petos Membros da Assembteia. Nesse sentido e com

ausência de documentação, não poderei cumprir com a minha participação na

etaboração de trabathos, conforme atínea c) do pontol, art'o' 14o da tei

n."7512013 de 12 de Setembro.

Considerando que a abordagem efectuada peto senhor presidente neste oficio,

em nada dignifica as funções que nos foram confiadas, pois a forma presenciat

para a reaúzação dos trabathos e no meu entender a mais digna, etica e

transparente, atém de funcionat.

No entanto ciente dos meus deveres para com os fregueses, não me demito

das minhas responsabitidades, estando sempre ao dispôr para reunir de forma

a tornar digno, sér'io e competente o orgão para o qual fui eteito

democráticamente.

Com os melhores cumPrimentos

Bensafrim, 24 Junho de 2015

O ío Secretário da assembteia e eleito do PSD

(André Correia )
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Exmo. Senhor Andre Correia,

1.e Secretário da Assen-rbleia Freguesta

Assunto:"SecçãoOrdináriadeJunhodaAssembleiadeFreguesia"

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

Exmo. Senhor,

Noseguimentodoofícioquemeenvlouem24deJunhode2015,ecomodevido
respeito, gostaria de lhe relembrar que enviei em ttl6/2015 um ofício a propor a data

da reunião para 30 de Junho no sentido de cumprir o disposto da lei n'e 7512073' de 12

de Setembro, no art.g 11, n.9 1, conjugada com o decreto-lei n.s 4l2ot5 de 7 de

Janeiro, no art.e 25'

Mais solicitei a V. Exa, nesse ofício, que para efeitos da elaboração da ordem de

trabalhos, apresentasse os pontos que achasse por conveniente fazê-lo' Deduzo' face à

sua não resposta, que não tinha mais nada a acrescentar aos pontos da ordem de

trabalhos da reunião da Assembleia de Freguesia de Bensafrim e Barão de s' João'

Não foi minha intenção de ofender v. Exa, nem sequer a força partidária que

representa, mas apenas pugnar pela legalidade da convocatória da reunião em apreço.

Recordo ainda que a documentação, que alude que não lhe entreguei' foi enviada a V'

Exa, no Passado dia23 de Junho'

Estando ciente, que realizei a tramitação deste processo em conformidade com a lei'

ainda assim estarei Sempre disponível a concertar posições com V. Exa, que sejam

úteis e positivas para a nossa Junta e consequentemente para as populações' em

futuras reuniões deste órgáoautárquico, mas não aceito e repudio que me acuse de

falta de dignidade no desempenho das minhas funções'

Com os meus melhores cumPrimentos'

O presidente da Assembleia de Freguesia
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Requerimento

Exmo. sr. Presidente da Assembleia da união de Freguesias de Bensafrim

e Barão de São João, sabendo que a cedência de um espaço físico de

trabalho para a mesa da Assembleia de Freguesia reunir foi aprovado por

unanimidade na reunião do orgão Executivo desta Freguesia conforme

refere a ata 7/2015 no dia 12 de Maio de 2015'

Eu André Filipe Figueiras correia, eleito pelo PsD e 1e secretário da Mesa

da Assembleia da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João,

venho por este meio requerer informações acerca do local em causa,

horário de funcionamento, material de trabalho assim como técnico para

um funcionamento digno deste orgão

Este orgão ao qual pertenço na minha opinião deve demonstrar respeito

por quem os elegeu, nesse sentido e de forma a tornar dignas e

transparentes as reuniões que possam ocorrer, penso que é de extrema

importância, que se tomem medidas que resolvam oS problemas sentidos

por este orgão desta Freguesia ao Iongo de quase dois anos de mandato'

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

O 1s Secretário e eleito Pelo PSD

(André Correia )
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Assembleio de Freguesio do tJnido de Freguesios de Bensofnm e Borõo de S.JoÕo

lnformoções
Conselho MuniciPol Sénior

No dia 16 de Junho, pelas 15 horas no, Centro Cultural de Barão de

S.João, teve lugar a2." retxrião do Conselho Municipal Sénior'

A reunião dicorreu num ambiente muito agradéweLPor a mesma ter

tido lugar em Barão, foi-me dada a oportunidade de proferir algumas

palawai no início dos trabalhos, fi-lo com todo o pÍazef, reforçei a

necessidade de repensaÍ a saúde em Barão de S.João, ulna vez que têm

assento naquele orgão, represent tes na irea, com capacidade de

decisão, de imediatúansmiti por e.mail ao Sr Presidente da Junta o que

deve ser tido em consideração, espero que Se envolva no assunto em

qpr€ço, tendo ern vista *Anona, aqueJa faixa ?Ái§ía, fiqilej com a

cãnvicçao que pode ser feito alguma coisa para melhorar a situação

actual.
A Santa Casa da Misericórdia Instituição representada no CMS, a

mais vocacion adaparuSENIORES também expressou boas notícias para

aquele território ào desprot S'João

eàptista, em bom ,u.r,úho, aPoio

domiciliário(l5ltttttt)isto ain longa

caminhad4 que envolve custos ão' no

entanto, não áeixa de ser uma mais valia para quem necessita e tem

eapaeidade dc superar os custos. F t c_._,

Muito falado iambém, a divulgação dos eventos, fora da freguesia,

inscrição dos interessados, e formã de desloculÍ os mesmos, o assunto é

,.*pi. polémico e foi concluído que vai ser feito o ponto da situação

com a J.F.

Muito inovador transporte de doentes a consultas de especialidade ou a

tratamentos, ^ das instituições vocacionadas

paÍa oeieito soiução, juiiio das i'rie Fi'eg,

mas não tem solicitações e enconffar forma de

contornar o Problema.
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Lembro que este orgão foi criado em}}l4,foi portanto a2'" reunião, a

terceira e em Setembro em Odiáxere.

Os trabalhos enceffaÍaÍn as 17 horas

Aproveito a oportunidade para informar daminha disponibilidade para

esclarecer qualquei dúvida que esteja ao meu alcance, ou servir de meio de

tra:rsmjss ã.o paraapresentar opaloper a-ssr-tnto ope eonside-rem ele interesse se-r

tratado naquele orgão.

A Membro da Assembleia de Freguesia,

Apresentado ,na sessão da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de

Bãnsafrim e Barão de S.João,3O de Junho de 2015

3 o[ ,{ [o/»



p"*L' c^

Assembieio r1e treEr.resio cÍo Unic.:i: de l-regue=sios cie Bensoírinr e BarÕtl de S"-loiio

lnformoções
Festq de S.João

Nos dias: 20 e 2l ,23 e 24 de Junho, decorreu em Barão de s'João as

festas em honra de s.João Baptista, orago da freguesia'

O modelo escolhido p*u ã real.,,açio da mesma, foi o que vem sendo

hábito desde longa d"t4 (com exceção do ano passado) e resultou do

desafio lançado 
-pelo 

Senhor Tesoureiro às senhoras da Igfeja que

aceitaram de imeàiato. Ocuparam-se de uma queflnesse e do apoio à

cozinha e bar, com a ajuda incansável do Sr Tesoureiro da Junta e de

demais cidadãos que a eles se juntarÍIm com o intuito de consegUirem

manter a tradição ê festejar o "Notto S.João" de uma forma farniliar para

a população' 
- -.7^Ã^:-^^ nÃo*i*om onc fecfeiÍrc, cíl io dos^As 

noÁsas Bordadeiras aderiram aos festejos com a comemoÍaç1

seus 10 anos de existência e esmeram-se com a exposição dos seus belos

trabalhos.
A Santa Casa da Misericordia tambem festejou o aniversario do Lar

S.João Baptista e presenteou a popúação com o desfile de marchas das

suas valências.
Os artistas de Barão têm expostos os seus trabalhos pelas Ruas, como

vem sendo habitual nos últimos anos, trabalhos que vão peÍInanecer

expostos durante o Verão, este ano estão expostos trabalhos de jovens'

alunos dos artistas.

No dia 24 pelas 18 horas teve lugar o momento solene dos festejos com

a celebraçao àa missa campal, to-ã também já aconteceu, nopassado'

A Junta de Freguesia responsabilizou-se pela animação.

Não foi solicitado qualquer apoio logístico'

O que significa diier que este uro ã S.João foi festejado desta forma

simplôs, ,rã f.ito o ponto da situação e alterado 9 
que for necessarjo'

Obrigada a todos os que ,. .r,rrólroeram narealização da nossa festa de

s'João' 
A Membro da Assembleia de Freguesia'

Apresentado ,na sessão da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de

eãnsafrim e Baráo de S'João,30 de Junlrol de 2015
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Assembleio de Freguesio do Uniõo de Freguesios de Bensofnm e Borão de S.JoÕo

A MATA DE BARÃO DE S.JÃO

A Membro da Assembleia de Freguesia,

Apresentado ,na sessáo extraordin ária daAssembleia de Freguesia da União de

Êi"ór".i"s de Bensafrim e Barão de S.João,3g de Junho de 2015

A Mata de Barão de S.João é um assunto, que de quando em quando é aflorado,

nas reuniões ,ila Assembleia de Freguesia da União de Freguesias, pensei , varias

vezes, dar aminha opinião sobre o tema, tão meu familiar, romance com varios

capítulos, e o respeito que me foi transmitido/ ensinado para contribuir para a

sua presewaçáo.
Deixo paÍa segundo plano, o que inquieta muitos cidadãos, que é a quem

compete a gestão damata'
Pensei aprãsentar nesta reunião de Junho, documento elaborado mim, resultado

do que ao ao longo dos meus 65 anos de idade, o

qr. fui formaÍIdo, recorrendo à sabedoria popular

óe Abril a Junho o tempo esgotou-se, som que fo o

no entanto de reconh.".t qr. é importante perceber o que é a MATA'

Partindo do princípio que tudo vai coÍrer bem durante o Verão, julgo que na

reunião de Setenibro ã..r. ser agendado um ponto com este tema" convidadas

entidades exteriores para participar e todos em conjunto escreveflnos mais um

capítulo do romance.
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CDU - Coligação DemocÉtirx Unilá

DESCONTENTAMENTO DAS POPULAÇÓES

MoÇÃo

É cada vez mais visível e notório o crescente descontentamento das populações de

Bensafrim e de Barão de São João, manifestado em todas aquelas e todos aqueles que se nos

dirigem, com referência a críticas acutilantes sobre o vazio, no mais básico, do desempenho

das atividades do senhor presidente da Junta da Freguesia no plano da aítaçáo prática dos

afazeres inerentes ao desempenho das suas funções naquele cargo.

Com efeito cada vez mais os eleitores que se nos dirigem dão conta de que estão

profundamente descontentes, muitos referem mesmo que se sentem traídos pelos eleitos em
quem votaram, concluindo com o sobejamente conhecido desabafo popular contido na

expressão é mais do mesmo, reiteradamente.

Ora bem, pela parte que nos toca, não nos revemos nestas expressões, nestas praticas ou
procedimentos, os que conhecem o nosso trabalho invariavelmente terão de constatar que, pela
nossa atuação no dia-a-dia, nas informações que prestamos e nos esclarecimentos que

solicitamos junto de quem de direito, nos requerimentos que apresentamos e nas diversas
propostas que sozinhos ou acompanhados, defendemos discutimos e são aprovadas no órgão
próprio paÍa o efeito, Assembleia da Freguesia, onde temos representatividade, sofremos do
mesmo sentimento de descontentamento e frustração, com a agravante do incumprimento das

propostas aprovadas, democraticamente e em liberdade, naquele órgão de competências
próprias, deliberativo e fiscalizador.

Assim, a presente moção, pretende desmistificar esse dito popular de que os políticos
são todos iguais, porque efetivamente não são, há uns mais iguais que outros, felizmente
assistimos a uma paulatina e saudável alteração de mentalidades na sociedade, com a qual nos
congratulamos, que a esse propósito faz ctidadosamente o seu caminho e encaÍTega-se de os

distinguir uns dos outros, pretende ainda, a presente moção, constituir-se como um alerta, uma
importante chamada de atenção e deixar sob a forma de um documento escrito para os

vindouros, acerca desta situação constatada nos dias que coÍTem, num regime dito de direito
democrático, que dizem vigorar nos tempos de Junho do ano de 2015, sendo certo que, a falta,
propositada ou não, da consagração legal de um regime verdadeiramente sancionatório e com
clareza, que puna e afaste, os responsáveis pelas más práticas, ilegalidades, irresponsabilidades
e prepotências dos eleitos púa os órgãos executivos no poder autiírquico, em particular, os

eleitos para as juntas de freguesia, continuarâ a deixar escancarada a porta que se julgava
entreaberta.

Bensafrim. 30 de Junho de 2015



INF'ORMAÇÁO ESCNTTA DO SENHOR PRESIDENTE DA JUNTA ACERCA DA ATIVIDADE DA
F'REGT]ESIA

PROTESTO

Como é do nosso conhecimento, o senhor presidente da Junta" por imposigão legal, vem junto

desta Assembleia dar conhecimento daquilo que designa como sendo "atividades da freguesia".

O documento que é enviado a todos os membros desta Assembleia de Freguesia, começa a ser

enfadonho, da sua apreciação resulta sempre o mesmo, atestados, certidões, oficios expedidos e

licenças de canídeos, quanto ao mais é uma provocação que merece o nosso PROTESTO porquanto,

estamos perante um biísico e trivial elencar repetitivo de atividades que como não é notícia, não traz

novidade, nào dâ a conhecer nada de novo, é ilusório e induz na ideia de que se está no melhor dos

mundos, quando infelizmente a realidade é a inversa.

Acrescente-se que, do elencado de informações contidas na missiva entregue, a substituição dos

abrigos de passageiros, ao que parece, segundo informações veiculadas, serão da responsabilidade e a
expensas da empresa Onda ou da Futuro Lagos ou do Grupo Barranqueiro ou da Câmara Municipal de

Lagos, não podendo por isso, a Junta da Freguesia catalogar aqú como sendo obra/realização sua.

Quanto â varredura diátrta das vias públicas, acontece ao mesmo ritrno que crescem as ervas

daninhas em ruas, becos e ruelas, nas artérias das localidades, desde Bensafrim a Barão de São João, ou
nos sítios mais recônditos, peÍmanecendo vistoras runas, atiradas para o lado, outras.

Por outro lado diz-se,"realízotl-se no centro cultural de Barão de São João a segunda reunião
do conselho municipal sénior" e depois? O que é que foi decidido nesse evento? Qual a divulgação e o
apoio da Junta? Qual a relevância e o impacto na comunidade?

Atendimento social com a senhora vereadora Fernanda Afonso na sede da Junta da Freguesia,

consideramos que poderá ter interesse, mas e depois? Quais foram os assuntos tratados? Quantas
pessoas foram? O que é que aconteceu? O que é que se resolveu? Foram identificadas carências? Que
apoio foi efetivamente concretizado?

Atividades culturais e recreativas, por exemplo, organização do VI aniversiírio da elevação de
Bensafrim a Vila ou organização dos festejos dos Santos Populares, programas que mal foram
conhecidos e divulgados constata-se um depauperado índice de atividades e de participação da
população que espelha bem as difrculdades do executivo da Junta da Freguesia em cativar a aderência
da população em tais eventos.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

o eleito da CDU



A ur €xo lÔ  lL

Carlos Miguet dos Santos vieira

Urb, MuniciPal lote 3.2

8600-069 Bensafrim

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia

da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de S' João

ê==s=.:=--: F==-===!= == 
e==g+ €= i=+:d+t=d+r da comissão para o desenvolvimento da união

==-?:-Jã1==1:== == 
ã====ã=';-== =*=:í+ == 

i' -3eêo

Desde o dia 1-0 de Novemb ra del}!A,e+ ceries Miguei d+s s=t-:t+s vieira, cc g-r'qiGi1ãC56

SZZO f ui no mea do COm e eq--+ rde ; r=.j.-' I <j esã; c+t ;-, i s sz';, t"; *7 u t i ;1 i zi z i *i a<'

{ensiderendr-r si.:e nã,--: es€ã+ re'-:i'iida: ês i'-1i-:'JiÇ'-les para representar a mesma' com a

=:;-:J=j= =+- ==:* í.-.=.=r 'j::i=r= r:== ;r=t=;=,*=i- r+f:tinUaf ã ÊXefgef aS fUnçôeS em que me

encontro investido, e suspendendo todas as ligações e contaqtos que efectuei em nome da

mesma.

Deverá esia cilmunicação ser objecto de publicitação nos termos da lei'

Bensafrim, 30 de junho de 2015

Carlos Miguel dos Santos Vieira

a,4.
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coNNISSÃO PARA O DESENVOLVIMENTC Og UruIÃO DAS FREGUESIAS DE BENSAFRIM E DE

BARÃO DE SÃO JOÃO

ATA n.e 1

Ao décimo dia do mês de Novembro de 2014 pelas 18.00 horas, reuniu-se em Bensafnim a

üu*rais;ã* Éârã = 
i:+:e*:;;1..;il*eÍlto da união das Freguesias de Bensafrim e Barão de sãoJoão'

queContoucomapresençâdeJoãoAntónioRodrlgr.:es,CarícsFu4ig'.:eidosSag]tu-sVieíree
António José Rosendo Jerónimo'

Aberta a reunião, discrftiu-se a forma de representatlwlcaee, * íEl='*G í*-ci+;r'=s'-:*-i* e *

*r-ganrzaçàc !-i.iEeíÊa cest-a e*mt=são, tencic =id* indlcarjc o nGme de carlos Miguel dos santos

vieira para o lugar de coordenador, e Joãc Antórri+ 
=c'=rig*e= = -ã'.tóniç -i-='sá Er:=ert'=ic}

.ierónimo, como secretários'

De seguida, discutiu-se a elaboração de urn piano cie açtividades e orçarneillu l'rara 2CIi41'?oi5

+ quai se anexa {anexa 1i, send* que s serninário ealendarizadO e previsto para Dezernbro de

I}L|*realizará nos dias ffi e 14 do referido rnS5'_--
ils assun.cs ciscu:ieÊos nesia reunião forarn aprovados por unanimidade, e nâo havendo mais

nada a tratar, deu-se pgr enaerÍacia a reuniãs q':=*r!+ er=m Zã-Gfi iior=s deste dia" Eaurando-se

E presente ata que assinantos"

Carlos Miguel dos Santos Vieira

O 1.s Secretário

O 2.q Secretário
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SEGUNDA REVISÃO AO ORçAMENTO PLURIANUAL DE IIWESTIMENTOS
ANO DE 2015

DECLARAÇÃO DE VOTO

pretende o senhor presidente da junta da freguesia gastar os dinheiros

públicos num modelo de gestão autárquica desgovernado e inapropriado,

como já foi por nós dito e repetido por diversas vezes em documentos

semelhantes, trazidos a este ôrgào, Assembleia de Freguesia, para

apreciação, discussão e votação.

No outro dia, 4 de Maio de 2015, em Barão de São João, o documento

intitulava -se, Aprecioção e votação do primeiro revisão orçomental referente

o 20L5, no espaço de pouco mais de um mês, a junta de freguesia, pede ao

órgão deliberativo, Assembleia da Freguesia, que tem incumbências legais de

fiscalizar as atividades e a utilização dos dinheiros públicos por parte do

órgão executivo junta de freguesia que viabilize nova revisão orçamental

com o intuito de reforçar as rúbricas prémios condecorações e ofertas em

1OO0,OO € perfazendo um total de 3.750,00 €, o mesmo se verificando para a

rúbrica vigilância e segurança com um reforço de 1.500,00 € perfazendo um

total de 5.500,00 €.

Nesta conformidade votamos contra e consideramos não existirem

condições para que as populações de Bensafrim e Barão de São João se

possam reconhecer verdadeiramente representadas, no decurso de tais

comporta mentos e práticas.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

cDU - coligaÇâo DemocrÉrtica unitáÍia PCP-PEV ffi

O eleito da CDU
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CDU - Coligaçáo Democrática Unitária

fi"J"  
3

FcP-PEv I:
LN

ESTATUTO DO DIREITO DE OPOSrÇÃO
Relatório de Avaliaçáo de20l4

PROTESTO

,,Isto nunca esteve tão rnal" (...) Frase curta esclarecedora escutada hoje, mais

uma e outra yeze que ecoa levada pelo vento por aí-

Em relação ao conteúdo do denominado Relatório de Avaliação de 2014 dirigido

ao senhor presidente da Assembleia da Freguesia e assinado por todos os elementos que

integram o órgão executivo da Junta de Freguesia, aqui ftca o nosso veemente

PROTESTO, pela tentativa de culpabilizar a CDU dando a entender que esta força

politica esüí ausente da participação dos eventos realizados pelo poder local em

exercício na Junta de Freguesia, mas que ainda assim este aproveita"alguns contributos

apresentados anteriormente" pela Coligação Democrática Unitária, é inconcebível e

anedótico tentar imputar á CDU responsabilidades pelo não cumprimento do Estatuto da

Oposição.

É reconhecido por todos, nomeadamente pelas populações na Freguesia de Barão

de São João e na Freguesia de Bensafrim, da inegável entrega, contributo, empenho e

dedicação prestados pela CDU, à causa pública, ainda que na oposição.

Coisa diferente é a falta de consideração que a Junta da Freguesia tem pelo

Estatuto do Direito de Oposição que enquanto instrumento legal se baseia no princípio
de direito constitucional, consagrado no art.o 114." da Constituição da Republica

Portuguesa onde é reconhecido às minorias o direito de oposição democráúica.

Bensafrim, 30 de Junho de 2015

O eleito da CDU

'o Jerónimo


