ACTA N.º 02/2013
2ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente

Aos vinte e cinco dias do mês de Junho do ano de dois mil e treze, pelas vinte horas e trinta
minutos, no Nobre Auditório da Junta de Freguesia de Benavente, teve lugar, a segunda
sessão ordinária da Assembleia da Freguesia de Benavente, presidida pelo Presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos e secretariada
pelo 1º secretário Luís Álvaro da Silva Fernandes e pelo 2º secretário Helena Maria da Cunha
Serrão dos Santos Cerqueira, de acordo com a seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Discussão e eventual aprovação da ata da reunião anterior; -------------------------------------------2. Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa cumprimentou os autarcas e informou que o autarca do PSD, Filipe
Almeida, pedira a suspensão do mandato por um período inferior a trinta dias, tendo sido
substituído pela autarca Patrícia Silva. Também o autarca da CDU, Heitor Almeida, por motivo
de saúde da sua esposa, solicitou a suspensão do mandato por um período inferior a trinta
dias, sendo substituído pela autarca Felisbela Caçador. Informou ainda que a Concelhia do PS
não substituiu a autarca Rute Reis pelo que a autarca Maria Luísa Cardoso foi a única autarca
Socialista a estar presente, passando o número de autarcas a ser doze.------------------------------Seguidamente deu conhecimento aos autarcas da correspondência recebida no espaço de
tempo decorrido. Em primeiro lugar salientou o convite endereçado pelos Bombeiros
Voluntários de Benavente à Assembleia de Freguesia com o programa das comemorações do
seu aniversário com início no dia 6 de Julho num encontro de Bandas na parada do quartel. No
dia 13 de Julho estava previsto um sarau de Ginástica e Danças de Salão, sendo que no dia 14
de Julho seriam as cerimónias das comemorações do aniversário.--------------------------------------Comunicou também que de acordo com a Moção apresentada na última Assembleia
relativamente à situação do SAP e à alteração do seu local de funcionamento, a mesma fora
enviada para o senhor Primeiro Ministro, Ministro da Saúde, Provedor de Justiça, Presidente da
República, e Grupos Parlamentares, entre outros. A única resposta que recebera havia sido do
senhor Provedor de Justiça, com uma nota dizendo que a Moção fora recebida e apreciada. Foi
igualmente acusada a receção da Moção pelo gabinete do senhor Primeiro Ministro, do senhor
Provedor Adjunto da Justiça e pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Foi igualmente
recebido um email na Junta de Freguesia que passou a ler. O email foi remetido pelo Diretor
Executivo do ACES do Estuário do Tejo, que resumidamente dizia que as mudanças físicas
tiveram a ver com determinados equipamentos que o SAP e o Serviço de Urgência na altura
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não tinham, nomeadamente a farmácia, radiologia, um eletrocardiógrafo inutilizado e sala de
espera sem condições para os utentes. Dizia ainda o email que se pretendeu alterar a dinâmica
da utilização para dar mais qualidade assistencial aos utentes. Referiu o Sr. Presidente da
Mesa em relação àquele assunto ser de conhecimento geral a disponibilidade da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia para rever todas as situações e, em conjunto, prestar um
serviço de melhor qualidade.----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu início ao período antes da Ordem de Trabalhos e perguntou aos
autarcas se desejavam usar da palavra nesse período, registando os pedidos de intervenção
dos autarcas Gonçalo Sousa, Vitor Pereira, Bruno Marques, Gertrudes Pardão e Maria
Gabriela Serrão.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Gonçalo Sousa tomou a palavra cumprimentando os presentes e disse que a sua
intervenção estava relacionada com o email que fora recebido. E disse o autarca que uma vez
que as razões que tinham sido invocadas para a substituição do local do SAP prendiam-se com
dinâmica de utilização para dar mais qualidade assistencial aos utentes, propôs um
levantamento de todas as situações para poder ser elaborada uma resposta às razões
invocadas no referido email.-----------------------------------------------------------------------------------------O autarca Vítor Pereira cumprimentou os presentes e disse que a sua intervenção se destinava
a referir o encerramento do posto da Ribatejana, em Benavente, com os transtornos que causa
à população, acrescidos àqueles que já se sentiam com a redução dos transportes naquela
época do ano. Segundo o autarca, as localidades de Barrosa, Santo Estevão, Foros de Almada
e Coutada Velha encontram-se praticamente sem transportes. ------------------------------------------O autarca Bruno Marques cumprimentou os presentes e disse que a sua intervenção se
destinava a chamar a atenção para as festividades que decorreriam nos tempos próximos,
como a Festa da Sardinha Assada, as Festas da Coutada Velha e as Noites de Verão. Chamou
ainda atenção para a angariação de fundos para os Bombeiros Voluntários de Benavente que
teria um espetáculo musical e cultural.---------------------------------------------------------------------------Seguiu-se a intervenção da autarca Gertrudes Pardão que após cumprimentar os presentes
disse que em primeiro lugar desejava apresentar os pêsames à autarca Maria Luísa Cardoso
pelo falecimento da sua mãe e, ao Presidente da Mesa da Assembleia, pelo falecimento do seu
avô. A sua intervenção centrou-se nas atividades da Universidade Sénior, que eram muitas e
muito abrangentes, sendo de extrema importância para a comunidade sénior do município a
existência daquele espaço de convívio e aprendizagem, com todas as actividades anuais que
são proporcionadas aos alunos que frequentam a Universidade.
A autarca Maria Gabriela Serrão deu as boas noites e disse corroborar os pêsames
apresentados pela autarca Gertrudes Pardão. O senhor Presidente da Mesa da Assembleia
interrompeu para lhe apresentar também os pêsames pelo falecimento de sua tia. A autarca
continuou a sua intervenção informando que as obras da nova creche estavam a decorrer a
bom ritmo e que as crianças tiveram as suas atividades habituais. Acrescentou que a 11 de
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Abril realizara-se um sarau de natação e outro de ginástica. A 01 de Junho foi celebrado o Dia
Mundial da Criança, que tinha sido muito agradável. Referiu-se ainda ao desfile das Marchas
Populares. Deixou um agradecimento público à Junta de Freguesia, em nome da Creche e
Jardim Infantil de Benavente, pelo apoio nestas iniciativas.------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta que começou por
cumprimentar os autarcas, cumprimentou os fregueses presentes e disse querer dar os
pêsames ao Presidente da Mesa pelo falecimento do seu avô, à autarca Maria Gabriela Serrão
pelo falecimento de sua tia e à autarca Maria Luísa Cardoso pelo falecimento de sua mãe.------Começou a Sra. Presidente pelas questões colocadas e por responder ao autarca Gonçalo
Sousa que abordou os problemas referentes à saúde na freguesia e que depois de ter ouvido
os ofícios e a correspondência trocada, propusera que fosse feito um levantamento das
queixas e reclamações dos utentes que todos os dias se dirigem àquele serviço e que se
avançasse com uma contraproposta. A Sra. Presidente disse ainda aproveitar para dar as
notícias mais recentes acerca do funcionamento do SAP e tudo o que envolveu as mudanças
de local, bem como a polémica levantada. E passou a relatar que como estava referido no
email, reuniram-se com o Presidente do ACES do Estuário do Tejo, no dia 3 de Junho, e nessa
reunião estiveram igualmente presentes o coordenador do Centro de Saúde, a convite do
Presidente do ACES, o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Benavente, os membros da
Comissão de Utentes e a equipa diretiva do ACES do Estuário do Tejo. Essa reunião tinha sido
solicitada logo após a tomada de posse do Presidente e do executivo do ACES mas fora
sempre adiada considerando que não era ainda a altura de se realizar. Pressionado depois de
forma mais veemente marcara-a para o dia 3 de Junho. Nesta reunião já estavam
concretizadas algumas coisas, como a transferência do local onde antigamente funcionava o
serviço de urgências para onde funciona agora e, onde estava o serviço de saúde pública. Na
altura esta mudança levantou uma grande polémica porque as condições não seriam as
mesmas uma vez que o outro local tinha sido criado para um serviço de urgência e este é um
local de consultas. Com a explicação dada pelo Presidente do ACES perceberam que o que
estava em causa seria que o Ministério da Saúde e do ACES do Estuário do Tejo quererem
criar em Benavente uma Unidade de Saúde Familiar, à semelhança da que já existe em
Samora Correia, que funciona há algum tempo e bem, apenas com o senão de terem deixado
de fora os utentes do Porto Alto que se deslocam agora para Benavente. Também foi explicado
que a mudança de local teve a ver com a rentabilização dos recursos humanos no caso dos
médicos contratados pela empresa de trabalho temporário, visto que naquele local é mais fácil
poderem nas horas em que não há urgências, atender as consultas dos utentes sem médico de
família. E prosseguiu a Sra. Presidente dizendo que atualmente, para tudo poder estar como
deve de ser, faltariam quatro médicos, sendo que o ideal seria conseguir mais dois, tendo
admitido porém que não existe vontade por parte dos médicos de virem viver para esta zona do
país. A Sra. Presidente focou que entretanto se ganhou uma relativa qualidade de serviço, que
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era hoje mais rápido conseguir uma consulta e que apesar de não corresponder ao desejado, o
serviço está melhor e apenas as instalações é que continuam a ser exíguas e não ter as
condições que se pretende. Referiu ainda que o que se conseguiu foi com grande luta da
comissão de utentes que também interferiu nos serviços noturnos dos médicos da Santa Casa
da Misericórdia, ao fim de semana e à noite, estando estes a funcionar desde o dia 17 de
Junho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao autarca Vítor Pereira a Sra. Presidente referiu que este falou de um assunto
que foi preocupação da Junta assim que chegou ao seu conhecimento. Entraram em contacto
com a Ribatejana para saberem a razão do encerramento da loja e foram informados de que
como existem três lojas num perímetro muito pequeno, decidiram fechar a de Benavente. Tudo
isso se deveu ao corte nas despesas e à rentabilização do pessoal. A Sra. Presidente disse ter
conhecimento de que a Câmara Municipal também manifestou a sua insatisfação pelo
acontecimento mas as explicações foram as mesmas.-----------------------------------------------------Reforçou o apoio às palavras do autarca Bruno Marques que falou na limpeza da vila e das
festividades que se aproximavam e à autarca Gertrudes Pardão que falou da Universidade
Sénior. Aproveitou a Sra. Presidente para dar os parabéns às coordenadoras da Universidade
na pessoa da autarca Gertrudes Pardão, pelo trabalho que têm realizado ao longo dos anos,
um trabalho meritório, voluntário, de entrega e dedicação porque só assim a Universidade pode
ser o sucesso que é, sendo um projeto que não pode terminar nunca, disse a Sra. Presidente.-À autarca Gabriela Serrão a Sra. Presidente apresentou os parabéns pelas atividades que a
creche realizou e pelo bom andamento das obras da nova Creche. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a intervenção da Sra. Presidente o autarca Vítor Pereira pediu novamente a palavra para
dizer que não pertencendo à Comissão de Festas da Coutada Velha, ajudou as senhoras que a
organizaram e quis agradecer à Sra. Presidente e ao executivo da Junta e aos seus
trabalhadores, assim como à Câmara Municipal todo o apoio dispensado. A Sra. Presidente
aproveitou para lhe pedir que transmitisse às senhoras que aceitaram fazer parte da comissão
das festas, o agradecimento da Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------A autarca Gabriela Serrão pediu também novamente a palavra porque se esquecera de
enaltecer a participação dos escuteiros nos desfiles da creche, pois tinham feito uns corredores
humanos nos quais as crianças desfilaram e que resultaram muito bem, não só em questões
de segurança como no aspeto que deram ao cortejo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais respostas e pedidos de intervenção o Sr. Presidente da Mesa deu início ao
ao Ponto UM da Ordem de Trabalhos – Discussão e eventual aprovação da ata da reunião
anterior, tendo disponibilizado a palavra aos autarcas que se quisessem pronunciar. Pediu a
palavra a autarca Maria Luísa Cardoso que disse que apenas queria chamar a atenção para o
facto de na página 3 uma palavra estar repetida. Feita a correção o Presidente da Mesa
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colocou à votação a ata da reunião anterior tendo a mesma sido aprovada por UNANIMIDADE,
com a abstenção da autarca Felisbela Caçador, por ausência.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi seguidamente colocado à discussão o Ponto DOIS da Ordem de Trabalhos –
Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia. A Sra. Presidente da Junta tomou a
palavra e disse que tentou, de forma resumida, dar conta das suas atividades durante o
período referido, uma vez que, a não ser que haja alguma revisão orçamental, aquele seria o
único documento a apresentar na Assembleia de Freguesia de Junho. Quis ainda transmitir
uma informação que não constava no relatório e que se prendia com as atribuições, já feitas,
dos subsídios extraordinários do investimento para o corrente ano que não tinha sido
cabimentado no ano anterior uma vez que as verbas eram necessárias para o equipamento do
edifício sede. Informou ainda que o programa das Noites de Verão já estaria pronto e que
apenas no dia 13 de Julho não haveria espetáculo por ser a noite de angariação de fundos
para os Bombeiros de Benavente. Deixou também a nota de que esteve presente na
inauguração do Hospital de Vila Franca de Xira, ficando depois à disposição dos presentes
para esclarecimento de qualquer dúvida ou colocação de perguntas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia perguntou se alguém queria usar da palavra neste
ponto, mas não se registaram quaisquer pedidos. Uma vez que o Ponto DOIS não estava
sujeito a votação o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos fregueses presentes
na sala se desejavam usar da palavra. Como nenhum manifestou essa vontade, a sessão foi
encerrada pelas 21:45h, da qual se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, vai ser
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------

O Presidente,

O 1º Secretário,
____________________________________________________________________________
O 2ª Secretário,
_____________________________________________________________________________________
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