ACTA N.º 2
4.ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente

Aos dezoito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma
horas, no Nobre Auditório da Junta de Freguesia de Benavente, teve lugar a quarta
sessão ordinária da Assembleia da Freguesia de Benavente, presidida pelo Presidente
da Mesa da Assembleia de Freguesia José Miguel Martinho Pastoria de Azevedo,
secretariada pela 1.ª secretária Felisbela Feliciano dos Santos Caçador e pelo 2.º
secretário Luís Manuel Silva Lourenço, de acordo com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Discussão e eventual aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia; ----2. Discussão e eventual aprovação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2013; ---3. Discussão e eventual aprovação da 3.ª Revisão às Gop´s-Grandes O. Do Plano do
ano de 2013; ----------------------------------------------------------------------------------4. Discussão e eventual aprovação do Orçamento da Junta de Freguesia para o ano
de 2014; --------------------------------------------------------------------------------------5. Discussão e eventual aprovação das Gop´s – Grandes Opções do Plano para o
ano de 2014; --------------------------------------------------------------------------------------6. Discussão e eventual aprovação da Tabela de taxas e licenças para o ano de 2014;
------------------------------------------------------------------------------------------------7. Discussão e eventual aprovação do mapa de pessoal para o ano de 2014; -------8. Regulamento dos cemitérios de Benavente e Foros da Charneca; ------------------9. Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia; -----------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu início à sessão com uma saudação, desejando um bom
ano de 2014 a todos os presentes e familiares. Solicitou a compreensão e colaboração
dos presentes para o facto de presidir pela primeira vez esta Assembleia, no sentido dos
trabalhos decorrerem da melhor forma.--------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa explicou a existência de um livro de Ponto que, pelo facto de
ainda não se encontrar preparado, os constituintes da Assembleia de Freguesia iriam ser
chamados a assinar um documento provisório comprovativo de presença, mas que na
próxima reunião o livro de ponto já estaria disponível para ser assinado por todos e para
anexar ao livro de atas. Com a concordância de todos os presentes procedeu-se à
chamada dos constituintes eleitos da Assembleia que responderam à chamada do seu
nome e assinaram.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa referiu que o eleito Nuno Miguel Oliveira de Sousa informou
que estaria ausente por período inferior a trinta dias. Em consequência desta notificação
foram contatados os elementos que se seguiriam na lista e face à indisponibilidade dos
mesmos, Joana Barnabé e Bruno Sousa, foi chamado para substituir o referido autarca,
Alberto Vieira Barrué, residente na Rua Francisca Montanha, n.º 19, 1.º esq., com o B.I.
n.º 2328887.-----------------------------------------------A este, o Sr. Presidente da Mesa deu posse, mediante apresentação da documentação
comprovativa da identidade do mesmo.-------------------------------------------------------------Após este procedimento o Sr. Presidente da Mesa deu início ao período antes da Ordem
de Trabalhos, tendo perguntado aos autarcas se desejavam usar da palavra nesse
18 de Dezembro de 2013 | pág. 1

período e registando os pedidos de intervenção dos autarcas Anabela Bento, Célia
Nunes, Jorge Fonseca, Luís Fernandes, Vítor Pereira e Adelaide Baptista. -----------Iniciou-se a sessão, dando a palavra à autarca Anabela Bento, que introduziu a
problemática da iluminação Publica em Foros da Charneca e Benavente, argumentando
que a distribuição dos postes de eletricidade não está feita de forma igualitária, havendo
zonas mais bem iluminadas que outras. A autarca sabe que este assunto não é da
competência da Junta de Freguesia mas pede que seja feito o encaminhamento e dado
conhecimento deste facto à Câmara Municipal. -----------------Falou de seguida no facto de ter sido colocado no facebook um post, referindo que o
portão do cemitério estava aberto antes da meia-noite, levando a comentários menos
agradáveis. Alerta para que esta situação não volte a repetir-se. -----------------------------Referiu, por último a vantagem da página da internet disponibilizada pela Junta de
Freguesia poder estar o mais próximo possível dos serviços e necessidades da
população, com todas as vantagens que esse serviço comporta. -----------------------------Seguidamente interveio a autarca Célia Nunes que congratulou a Sociedade Filarmónica
Benaventense, instituição centenária, pelo seu aniversário, elogiando o seu trabalho a
nível de ensino musical e de espetáculos, assim como a nível cultural. Fez igualmente
referência ao grupo de teatro “O Nazareno”, pelo contributo dado na atividade
recreativa e cultural na freguesia, assim como pela vertente solidária que imprime às
suas representações. Realçou o facto das receitas dos quatro espetáculos terem
revertido a favor de várias instituições locais e valorizou ainda o trabalho voluntário dos
elementos que formam o grupo. ---------------------------------------------------Foi dada a palavra, de seguida, ao autarca Jorge Fonseca que solicitou a identificação,
no site da Junta de Freguesia, da militância partidária de cada autarca, no caso especifico
dos independentes, referindo-se ao seu grupo partidário. Nesta ocasião os elementos
do PS manifestaram igualmente o mesmo desejo.----------------------------------Colocou outra questão, perguntando onde são divulgados os editais que informam
sobre as reuniões da Junta de Freguesia, bem como as do executivo. Sugeriu que estas
informações fossem mais divulgadas e chegassem ao maior número de fregueses. -----Interveio de seguida o autarca Luís Fernandes, para, com a permissão do Presidente da
Mesa, apresentar uma Moção da CDU, sobre a proposta do orçamento de estado para
2014, a qual apresentou à Assembleia. --------------------------------------------------------------Este autarca informou que esta moção irá ser enviada aos Grupos Parlamentares, ao
Primeiro-ministro e ao Presidente da Republica. --------------------------------------------------O Sr. Presidente da mesa fez saber que de futuro todos os documentos (moções,
saudações, etc.) deverão chegar à mesa da assembleia antes do início da ordem de
trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Concluída a leitura, entregou a Moção na mesa e o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia
perguntou aos autarcas se se encontravam em condições de proceder à votação. A
Moção foi submetida a votação e foi aprovada por maioria com seis abstenções, três do
PSD, e três do PS. ----------------------------------------------------------------Esta Moção foi anexada à presente ata como ANEXO A. ----------------------------------------Este autarca saudou todo o executivo, fez referência à falta de limpeza dos jardins e
elogiou as iluminações de Natal nos Foros da Charneca como esforço de louvar nestes
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Interveio de seguida o autarca Vítor Pereira, que deu as boas vindas ao novo executivo
e aos novos autarcas. Fez um apelo ao facto de terem vindo a piorar os maus cheiros na
Coutada Velha e pediu que se pudesse interceder junto da Câmara Municipal. -----Interveio de seguida a autarca Adelaide Baptista que saudou o executivo. Referiu-se ao
facto de a zona ribeirinha, assim como os jardins, estarem bem cuidados e limpos. No
entanto, existem dejetos dos animais que andam a solta. Referiu que as pessoas
deveriam ter o cuidado de os remover mas para isso deveriam ser criadas condições. -Não havendo mais pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à
Presidente da Junta de Freguesia, a qual cumprimentou o Presidente da Assembleia de
Freguesia, a mesa, os colegas do executivo, os autarcas e os fregueses presentes. ------Em relação as questões levantadas pela autarca Anabela Bento, as respostas foram
encaminhadas para o secretário do executivo, que detém estes pelouros, Pedro Santos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Anabela Bento fez uma descrição mais clara das zonas que se encontram
desigualmente iluminadas, quer em espaço físico urbano, quer em horário, em
Benavente e Foros da Charneca.-----------------------------------------------------------------------O Sr. Secretário respondeu que apesar de serem competências da Câmara, ele mesmo
fará um acompanhamento das situações para que daí possa resultar matéria que
possibilite pressionar a Câmara a resolver o assunto, equalizando da melhor forma a
distribuição das zonas iluminadas. --------------------------------------------------------------------Ainda na posse da palavra, o Sr. Secretário esclareceu que a questão dos portões do
cemitério se tratou de uma situação pontual, ainda assim de lamentar, mas que se
devera a ter sido um dia de extraordinária azáfama e que apesar de tudo nenhum
prejuízo decorrera dessa situação. Reforçou, dando exemplo, que diversas medidas
foram já tomadas pelo novo executivo no sentido de reforçar a segurança daquele
espaço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à página da Internet, o Sr. Secretário reconheceu a importância da mesma e
esclareceu que nos dois meses e meio decorridos a página fora consideravelmente
dinamizada, apontando que, os recursos humanos disponíveis são manifestamente
insuficientes para que seja possível afetar mais tempo para tal atividade. -----------------Pedindo permissão à Sr.ª Presidente da Junta e ao Presidente da Mesa respondeu ao
autarca Jorge Fonseca sobre a questão dos editais, esclarecendo que os das reuniões
públicas de executivo são divulgados apenas no site da junta de freguesia à semelhança
daquilo que as autarquias também fazem. A primeira reunião de cada mês é à terçafeira e é sempre pública e a segunda é na terceira terça- feira de cada mês e é sempre
privada. ------------------------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta deu a palavra ao Vogal do executivo, Telmo Faria para que se
pronunciasse sobre a iluminação nos Foros da Charneca. Este referiu e confirmou a
deficiente e irregular iluminação e explicou de que forma os postes de eletricidade são
colocados. A Sr.ª Presidente da Junta informou que já reportou estas situações ao Sr.
Presidente da Camara nas duas últimas reuniões. ------------------------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia comprometeu-se a reportar todas as questões
levantadas nesta sessão pelos autarcas, numa próxima reunião com o Presidente da
Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Sr.ª Presidente da Junta de Freguesia congratulou-se e agradeceu as referências da
autarca Célia Nunes em relação ao trabalho desenvolvido pelos grupos culturais por ela
referidos comprometendo-se a fazer chegar um voto de louvor. ------------------------Relativamente ao pedido dos autarcas do PSD e PS, para que fosse alterada a informação
partidária na página de Internet, a Sra. Presidente referiu que tomaria as diligências
necessárias para alterar prontamente essa informação. --------------------------A Sr.ª Presidente da Junta agradeceu em nome do executivo, ao autarca Luís Fernandes
os elogios sobre às iluminações de Natal. ----------------------------------------------Referiu o
facto de ter sido pedida a colaboração dos fregueses do comércio local, no sentido de
colocarem árvores de Natal e outros enfeites alusivos à quadra, nas ruas. A aceitação foi
boa no entanto, a colaboração foi pouca pois registaram-se alguns atos de vandalismo
e roubos. ---------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao autarca Vítor Pereira e à autarca Adelaide Batista a Sr.ª Presidente da
Junta comprometeu-se a reportar ambas as situações ao presidente da Câmara
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Terminado o período de antes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa deu início a
discussão e aprovação da ordem de trabalhos, começando pelo Ponto UM - Discussão e
eventual aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia. Tendo em seguida
questionado os autarcas quem queria usar da palavra.---- --------------------------------------Foi registado o pedido de intervenção da autarca Célia Nunes que propôs a junção das
forças políticas no sentido de proceder às alterações necessárias ao Regimento com
base na lei 75/2013. Propôs também o pedido de apoio jurídico à Câmara Municipal para
este efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção acerca deste Ponto, e em função da
intervenção da autarca, o Sr. Presidente da Mesa sugeriu que fosse formado um grupo
de trabalho com um elemento representante de cada força política, aos quais ele
próprio se juntaria para em conjunto reverem o documento em causa. Disse ainda que
até o novo Regimento ser aprovado, a Assembleia reger-se-ia por aquele que ainda
vigora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Sr. Presidente da Mesa propôs a discussão conjunta do Ponto DOIS Discussão e eventual aprovação da 3.ª Revisão Orçamental do ano de 2013 e do Ponto
TRÊS - Discussão e eventual aprovação da 3. ª Revisão às GOP´s – Grandes Opções Do
Plano do ano de 2013, com votação em separado. -----------------------------------------------Passou a palavra à Sr.ª Presidente da Junta que se disponibilizou, bem como a Sr.ª
Tesoureira, para prestar os esclarecimentos necessários à Assembleia. Esclareceu que
em relação a estes dois Pontos, esta terceira revisão se faz nesta altura porque as verbas
da Câmara Municipal e dos protocolos com o IEFP - Instituto de Emprego e Formação
Profissional - só entraram nos cofres da Junta em Outubro e Novembro. ----Depois da apresentação do Ponto pela Sra. Presidente da Junta registou-se um pedido
de intervenção da autarca Ana Xavier que solicitou esclarecimentos adicionais na rubrica
das receitas no que respeita a Famílias. A autarca colocou ainda outra questão
relativamente à rubrica das despesas no que respeita à Educação. O Sr. Presidente da
Mesa da Assembleia deu a palavra à Sr.ª Tesoureira que explicou que as receitas
referidas dizem respeito à compra dos covais no cemitério e relativamente às despesas
com a educação, são verbas que, de acordo com a Lei, fazem parte das competências da
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Junta de Freguesia e são transferidas anualmente para as escolas básicas para despesas
de expediente. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou o Ponto DOIS a votação, tendo o mesmo
sido aprovado por maioria com seis abstenções dos autarcas do PSD e PS. ----------------A autarca Anabela Bento fez uma declaração de voto, em nome do PSD, sobre a
abstenção, com base no facto do desconhecimento sobre o processo utilizado
anteriormente. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou o Ponto TRÊS a votação, tendo o
mesmo sido aprovado por maioria com seis abstenções dos autarcas do PSD e do PS. -A autarca Anabela Bento fez, de novo uma declaração de voto sobre a abstenção, com
base nos mesmos factos. --------------------------------------------------------------------------------De seguida o Sr. Presidente da Mesa propôs a discussão conjunta do Ponto QUATRO.
Discussão e eventual aprovação do Orçamento da Junta de Freguesia para o ano de 2014
e do Ponto CINCO. Discussão e eventual aprovação das GOP´s – Grandes Opções do
Plano para o ano de 2014 com votação em separado. ---------------------------------------Depois da apresentação dos Pontos, referidos anteriormente, onde foram destacados
alguns dos investimentos previstos para o ano de 2014, entre os quais a aquisição de
uma nova carrinha de cabine dupla, a construção de um telheiro nos lavadouros de
Benavente, a pintura do Mercado Municipal e a reestruturação de parques infantis.
Registaram-se os pedidos de intervenção dos seguintes autarcas Vítor Caridade, Jorge
Fonseca, Anabela Bento, Célia Nunes e Fradique Rita. ------------------------------------------O autarca Vítor Caridade colocou uma questão sobre o facto de as verbas do continente
estarem separadas em duas e não numa única rubrica. --------------------------O autarca Jorge Fonseca questionou o facto de na parte das receitas existir um ponto
sobre o IMI e apresentou estranheza por a verba não ser superior. Colocou de seguida
outra questão sobre a verba para a publicidade considerando-a escassa. Por último
referiu-se às transferências da administração local, referindo que o protocolo com a
câmara não está ainda aprovado e portanto aquela rubrica não deveria estar ali incluída.
------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Anabela Bento referiu-se ao montante de seis mil euros atribuído às horas
extraordinárias, e aos sete mil e oitocentos euros para o Espaço Internet, demonstrando
algumas dúvidas e pedindo esclarecimentos. ----------------------------------A autarca Célia Nunes congratulou a Junta pela continuação das consultas de terapia da
fala e de apoio psicológico e sugeriu que fosse pedido apoio à Camara Municipal para
estas consultas. Pediu esclarecimentos, sobre a atribuição dos subsídios às
coletividades. -----------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Fradique Rita refere que algumas das questões que pretendia colocar já foram
colocadas pelos colegas autarcas nas intervenções anteriores, mas acentua as suas
dúvidas relativamente aos montantes pagos pelas horas extraordinárias. -----------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra à Sra. Presidente da Junta e à Sr.ª
Tesoureira. ---------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente começou por responder ao autarca Vítor Caridade que as verbas do
continente estão separadas porque uma é uma verba de capital e outra é uma verba
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Em resposta ao autarca Jorge Fonseca, foi respondido, relativamente à verba do
Protocolo com a Câmara Municipal, que foi entendimento numa das reuniões mensais
da Junta com o Sr. Presidente da Câmara, que as Juntas de Freguesia deviam manter os
mesmos orçamentos dos anos anteriores. Nas palavras da Sra. Presidente, não se sabia
quais as repercussões ao nível das transferências de competências, que a Lei 75/2013
implicaria. E salientou ainda que o assunto se encontrava em análise e que a Câmara
tem 180 dias para celebrar os contratos de execução com as Juntas de Freguesia. A Sr.ª
Presidente da Junta respondeu à autarca Anabela Bento sobre o Espaço Internet,
esclarecendo que aquele valor se refere unicamente ao vencimento da funcionária que
é transferido da Câmara Municipal. Acrescentou ainda que aquele espaço tem uma
frequência de cerca 360 utilizadores mensais, reforçando que mostra ser um local e
serviço de grande procura e utilidade. --------------------------------------------De seguida a Presidente da Junta deu a palavra ao Sr. Secretário para que esclarecesse
os autarcas Anabela Bento e Fradique Rita sobre as horas extraordinárias. O Sr.
Secretário começou por esclarecer que o valor referido se encontra dentro do limite
legal e que é pago a apenas dois funcionários da Junta, uma delas o coveiro; que muitas
vezes tem de trabalhar fora de horas, aos fins-de-semana e feriados; a outra a pessoa
responsável pela abertura e limpeza do mercado diário; que tem a sua abertura todos
os dias, excepto Domingos, às 07.00h e onde se inclui a limpeza do mesmo ao Sábado à
tarde; sendo que as mesmas pessoas acumulam ainda trabalho, uma vez por mês, no
mercado mensal, começando a trabalhar nesse dia às 04.00h e terminando bem perto
das 13.00h. Reforçou ainda o Sr. Secretário que apesar dos esforços para reduzir aquele
montante, fora impossível até à data fazê-lo. No entanto fez notar que o executivo já
tinha cortado com tudo aquilo que era supérfluo ao nível de horas extraordinárias e para
além destes dois funcionários, todos os outros serão ressarcidos em tempo numa gestão
criteriosa e a qual apelidou de “ao cêntimo”. Salientou que os trabalhos efectuados
pelos dois funcionários aos quais são pagas as horas são difíceis, pela sua natureza e
horários, mas que ao mesmo tempo são vitais para o bom funcionamento dos serviços
prestados à população. Por fim, relevou que apesar do valor ser elevado é diluído ao
longo do ano. --------------------------------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta agradeceu à autarca Célia Nunes o facto de se congratular
pela continuação das consultas de terapia da fala e de apoio psicológico. Lamentou as
listas de espera. Comprometeu-se a levar este assunto à Camara Municipal pedindo o
reforço do apoio a estas consultas. Em relação à atribuição dos subsídios às
coletividades, foi explicado que este assunto se encontra em estudo e por isso se
resolveu manter os mesmos valores, tentando que fossem distribuídos da forma mais
igualitária possível. ---------------------------------------------------------------------------------------O autarca Luís Fernandes interveio para louvar a distribuição das horas extraordinárias
por aqueles dois funcionários, sendo que considera um trabalho difícil e merecedor
desta remuneração extra. -------------------------------------------------------------------------------De seguida o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou o Ponto QUATRO a votação,
tendo o mesmo sido aprovado por maioria com seis votos contra dos autarcas do PSD e
do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Jorge Fonseca fez uma declaração de voto em nome do PSD no sentido de
justificar o voto contra. Alegou o autarca que percebera a explicação mas continuava a
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discordar, classificando a situação como irregular. O Presidente da Mesa pediu que a
declaração de voto seja sempre entregue por escrito para ser anexada á ata.-------------Depois da apresentação do Ponto pela Sra. Presidente da Junta e não se tendo registado
qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou o
Ponto CINCO a votação, tendo o mesmo sido aprovado por maioria com seis abstenções
dos autarcas do PSD e do PS. ------------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou ao Ponto SEIS,
submetendo a discussão e eventual aprovação, a Tabela de Taxas e Licenças para o ano
de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta começou por corrigir dois enganos na tabela de taxas e
licenças ocorridas por lapso. De seguida fez a apresentação deste Ponto, com alguns
esclarecimentos adicionais. Informou que este documento voltará em Abril, na próxima
reunião, já com as devidas alterações, para ser discutido em Assembleia. ------Registaram-se de seguida os pedidos de intervenção do autarca Jorge Fonseca que
sugeriu alterações às taxas aplicadas a animais de companhia, numa tentativa de
uniformidade de valores, e propôs para cães de companhia, de caça e de guarda o valor
de 5 euros. Os cães potencialmente perigosos pagariam 10 euros, os cães perigosos 15
euros e os gatos 5 euros. ---------------------------------------------------------------A Sr.ª Presidente de Junta referiu que caso não existissem opiniões contrárias, essas
alterações poderiam vir a ser aprovadas na próxima Assembleia Ordinária no mês de
Abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Adelaide Batista congratulou o executivo pela clareza e pormenor do
documento. -------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou o Ponto SEIS a votação,
tendo o mesmo sido aprovado por maioria com três abstenções do PSD e duas do PS. Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou ao Ponto SETE e
submeteu a discussão e eventual aprovação o Mapa de Pessoal para o ano de 2014. --A Sr.ª Presidente da Junta fez a apresentação do referido Ponto com referência ao facto
de se ter aposentado uma funcionária do quadro, explicando que esse lugar ficará por
ocupar. Informou que este documento voltará em Abril, na próxima reunião, já com as
devidas alterações para discussão e aprovação. --------------------------------------Não se tendo registado qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia colocou este Ponto a votação, tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia passou ao Ponto OITO e
submeteu a discussão e eventual aprovação o Regulamento dos Cemitérios de
Benavente e Foros da Charneca. -----------------------------------------------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta informou que este documento é só para dar conhecimento
uma vez que foi elaborado e aprovado em reunião de executivo, com o apoio jurídico
da Câmara Municipal, e já esteve publicado em Edital no tempo legalmente exigido. --A Sr.ª Presidente da Junta deu a palavra ao Sr. Secretário que prestou esclarecimentos
adicionais sobre este Ponto, onde este começou por referir que os cemitérios são
tradicionalmente os locais onde o trabalho da Junta é mais notado e que se tornara
muito pertinente elaborar o documento apresentado. Relevou ainda que apesar do
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proposto Regulamento definir criteriosamente as atividades e funções, os fregueses
poderão sempre solicitar à Junta que autorize a realização de trabalhos e serviços de
outra forma que não a estipulada no presente Regulamento. ---------------------------------Registou-se o pedido de intervenção da autarca Maria Adelaide Batista, que elogiou o
regulamento e a sua utilidade e eficácia. ------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia passou ao Ponto NOVE - Acompanhamento das
Atividades da Junta de Freguesia e deu a palavra à Sr.ª Presidente de Junta que fez a
apresentação deste Ponto. ------------------------------------------------------------------------------Começou por enumerar todas as atividades, começando pela Educação, onde enquanto
membro do órgão de gestão da Universidade Sénior do Concelho de Benavente, esteve
presente em todas as reuniões daquele órgão, continuando a Junta de Freguesia a
apoiar as suas demais atividades. Referiu que esteve também presente nas reuniões dos
Conselhos Gerais do Agrupamento de Escolas de Benavente. Na área da Acão Social, a
Sr.ª Presidente prestou atendimento a fregueses que solicitaram apoio ao nível do
emprego, psicologia, terapia da fala, apoios económicos - encaminhamento para os
serviços de acção social da Câmara Municipal de Benavente e Segurança Social,
articulação com a Santa Casa da Misericórdia ou com a Creche e Jardim Infantil quando
necessário. --------------------------------------------------------------------No que respeita à Cultura, Desporto e Tempos Livres a Sr.ª Presidente esteve na Feira
das Sopas; na Gala da Rádio Íris; na entrega de taças e medalhas aos premiados no Grupo
Columbófilo de Benavente; na Festa de Natal da Coutada Velha; no Aniversário da
Sociedade Filarmónica Benaventense; no almoço da Comissão Instaladora da Associação
de Idosos, Reformados e Pensionistas. -----------------------------------------------Na Saúde, a Sr.ª Presidente, como membro da Comissão de Utentes do Concelho de
Benavente na área da Saúde, participou em todas as ações e atividades promovidas por
esta, na contínua luta pela dignificação dos serviços e cuidados de saúde prestados à
população do concelho. --------------------------------------------------------------------------------No que respeita aos Equipamentos, a Sr.ª Presidente referiu que a Junta procedeu à
pintura dos muros do cemitério para os Finados; à construção de 3 novos covais no
cemitério de Benavente; à reorganização numérica dos ossários do cemitério de
Benavente e à elaboração do regulamento dos cemitérios da Freguesia, tendo ainda
procedido à reparação do reboque do trator; arranjo mecânico e revisão da carrinha;
arranjo das passagens no cemitério e dos abatimentos dos lentelos entre campas;
arranjo do telheiro no cemitério para guardar o reboque; e iniciada a limpeza e pintura
de duas salas no cemitério. ------------------------------------------------------------------------------Nos serviços de Secretaria, a Sr.ª Presidente enumerou os procedimentos
administrativos realizados na secretaria da Junta de Freguesia no período em análise,
onde realçou 1.856 comparências quinzenais para os beneficiários do subsídio de
desemprego: 2 concessões de covais; 15 inumações; 53 atestados de residência; 42
atestados de agregado familiar; 50 provas de vida; 2 pessoa idónea; 2 união de facto; 8
licenças de canídeos; e 13 confirmações de outros documentos. -----------------------------Relativamente aos Serviços Exteriores, a Sr.ª Presidente da Junta referiu que as
atividades regulares dos funcionários dos serviços exteriores da Junta de Freguesia
traduzem-se na manutenção, conservação e limpeza do edifício da Junta de Freguesia,
dos jardins, parques infantis, ringues polidesportivos, cemitérios, mercado diário,
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espaço internet, transporte de mesas e cadeiras em função dos pedidos que chegam à
Junta e acompanhamento ao mercado mensal. ---------------------------------------------------A Sr.ª Presidente da Junta quis ainda referir que continuam a decorrer os projetos de
Terapia da Fala, com 13 crianças em apoio e 8 crianças em lista de espera, e de Apoio
Psicológico, com 18 crianças/jovens em apoio; 7 crianças em lista de espera; 4 adultos
em apoio e 3 adultos em lista de espera. E ainda que procederam à atualização diária do
site e facebook da Junta de Freguesia, que estão com muita dinâmica. -----------------Não se tendo registado qualquer pedido de intervenção, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia deu como encerrado este Ponto. ------------------------------------------------------Registou-se o pedido de intervenção do autarca Jorge Fonseca, esclarecendo a razão da
apresentação de declaração de voto oral face á declaração de voto escrita, justificandoa com o que está registado no atual Regimento.----------------------------------Terminados os Pontos da Ordem de Trabalhos o Sr. Presidente da Mesa questionou os
fregueses presentes se queriam usar da palavra, tendo-se registado os pedidos dos
fregueses Mário Rosa e Domingos David.------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia deu, de seguida, a palavra ao freguês Mário Rosa que iniciou
a sua intervenção cumprimentando todos os presentes. Começou por reclamar as
deficiências de iluminação, saneamento básico, água pública e ruas por alcatroar em
Foros da Charneca. Reconheceu que não são competências da Junta de Freguesia mas
louvou a sua prestação na localidade. ----------------------------------------------------------------Falou de seguida no site, propondo que o site estanque fosse transformado num portal
para o cidadão e prontificou-se a fazer essa transformação voluntariamente. ------------Por fim sugeriu que houvesse maior divulgação sobre o canil Municipal de Benavente,
que dispõe de serviços veterinários gratuitos, neste local. Inclui vacinação, a qual é
obrigatória, e a colocação de chip. --------------------------------------------------------------------Este freguês pediu que estes problemas fossem reportados à Câmara Municipal e a
Presidente da Junta comprometeu-se a fazê-lo. ---------------------------------------------------Foi dada a palavra ao freguês Domingos David que fez um comentário ao regulamento
de taxas para animais. Referiu ainda a necessidade de manter o programa de higiene
oral que existiu em tempos. Por fim elogiou a forma como a Assembleia decorreu e
desejou um resto de bom mandato. ------------------------------------------------------------------Em resposta ao freguês Domingos David, foi comunicado que a higienista de saúde oral
já não se encontra nos serviços de saúde do Concelho mas que continuarão a ser feitas
todas as diligências para reatar e manter este programa. ---------------------------------------Não se registando mais pedidos de intervenção por parte dos fregueses, o Sr. Presidente
deu a palavra ao autarca Fradique Rita, por este ter manifestado essa vontade, que
sugeriu uma Junta de Freguesia com um papel mais próximo da nossa economia, dando
mais apoio, dinamização e revitalização do comércio tradicional, criticando a pouca
vitalidade da época natalícia na freguesia. ---------------------------------A Presidente da Junta respondeu ao autarca Fradique Rita justificando que o presente
executivo desempenha funções há relativamente pouco tempo para dinamizar
grandemente essa área, apesar disso tem dinamizado o possível e aproveitou a Sr.ª
Presidente para fazer um convite à presença de todos, para assistir à atuação da Tuna
da Universidade sénior no Mercado Municipal e nas ruas da vila. ----------------------------18 de Dezembro de 2013 | pág. 9

Terminados os esclarecimentos o Sr. Presidente da Mesa informou os presentes que se
faria um pequeno intervalo para lavrar as minutas a aprovar. ---------------------------------Seguidamente, o Sr. Presidente da Mesa informou que o 1.º Secretário procederia à
leitura das minutas dos Pontos DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS E SETE da ordem de
trabalhos, que após lidas foram aprovadas por unanimidade. ---------------------------------Após aprovação das minutas o Sr. Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, pelas
vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de
aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. ----------------------

O Presidente

O 1.º Secretário

O 2.º Secretário
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