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ATA	N.º	05	de	2017	
	

2ª	Reunião	Extraordinária	da	Assembleia	da	Junta	de	Freguesia	de	Benavente	
	

Ao	dia	quatro	do	mês	de	dezembro	do	ano	de	dois	mil	e	dezassete,	pelas	vinte	horas	e	
trinta	minutos,	no	Nobre	Auditório	da	Junta	de	Freguesia	de	Benavente,	teve	lugar	a	
segunda	 reunião	 extraordinária	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia	 de	 Benavente,	 do	
corrente	 ano,	 presidida	 pelo	 Presidente	 da	Mesa	 da	 Assembleia	 de	 Freguesia,	 Luís	
Álvaro	da	Silva	Fernandes,	secretariada	pelo	Primeiro	Secretário,	Rui	Carlos	Carvalho	
Feijoca	 e	 pelo	 Segundo	 Secretário,	 Maria	 Beatriz	 Costa,	 de	 acordo	 com	 a	 seguinte	
Ordem	de	Trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

1. Discussão	 e	 eventual	 aprovação	 da	 proposta	 de	 minuta	 de	 contrato	
interadministrativo	 de	 delegação	 de	 competências	 na	 Junta	 de	 Freguesia	 de	
Benavente	 para	 a	 realização	 da	 obra	 de	 grande	 reparação/requalificação	 do	
parque	infantil,	sito	no	Parque	25	de	Abril;----------------------------------------------	

2. Discussão	e	eventual	aprovação	da	3ª	Revisão	Orçamental	do	ano	financeiro	de	
2017;	---------------------------------------------------------------------------------------------	

3. Discussão	 e	 eventual	 aprovação	 da	 3ª	 Revisão	 às	 GOP	 –	 Grandes	 Opções	 do	
Plano	do	ano	financeiro	de	2017.	----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	

Antes	 de	 formalmente	 ter	 dado	 início	 à	 reunião	 e,	 após	 saudar	 os	 presentes,	 o	 Sr.	
Presidente	 da	Mesa	 apresentou	 antecipadamente	 as	 desculpas	 os	 presentes,	 para	 o	
facto	 da	 Convocatória	 aos	 autarcas	 conter	 uma	 ligeira	 imprecisão.	 No	 Ponto	 3	 da	
referida,	onde	 se	 lia:	 “2ª	 revisão	às	GOP”,	deveria	 ler-se:	 “3ª	 revisão	às	GOP”,	 como	
constava	no	Edital	tornado	público.	Após	estas	informações	foi	feita	a	chamada	para	
assinatura	 do	 livro	 de	 presenças,	 tendo	 sido	 identificada,	 pelo	 Sr.	 Presidente	 da	
Assembleia,	 a	 falta	 do	 autarca	 Carlos	 Pinheiro	 (PS),	 que	 ainda	 não	 tomou	
formalmente	 posse,	 tendo,	 contudo,	 justificado	 nos	 termos	 previstos	 pela	 lei	 a	 sua	
ausência.	A	sessão	da	Assembleia	funcionou	com	12	elementos-----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Seguidamente,	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Assembleia	 informou	 os	 presentes	 que	 uma	 vez	
que	a	 reunião	era	de	carácter	extraordinário	não	haveria	 lugar	ao	período	antes	da	
Ordem	de	Trabalhos.	----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De	seguida,	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia	passou	a	palavra	à	Sra.	Presidente	da	Junta	
para	 a	 introdução	 do	 Ponto	 UM	 -	 Discussão	 e	 eventual	 aprovação	 da	 proposta	 de	
minuta	 de	 contrato	 interadministrativo	 de	 delegação	 de	 competências	 na	 Junta	 de	



	
Assembleia	de	Freguesia	de	Benavente	–	04	de	Dezembro	de	2017																																				Página	2	
	

Freguesia	de	Benavente	para	a	realização	da	obra	de	grande	reparação/requalificação	
do	 parque	 infantil,	 sito	 no	 Parque	 25	 de	 Abril.	 A	 Sra.	 Presidente	 fez	 uma	 breve	
descrição	do	ponto,	tendo	aludido	para	o	facto	desta	proposta	ter	sido	apresentada	na	
reunião	 de	 Assembleia	 Municipal	 no	 dia	 24	 de	 novembro	 de	 2017,	 tendo	 sido	
aprovada	por	maioria	nesse	órgão	autárquico,	conforme	documentos	enviados	junto	
com	a	 convocatória	 para	 os	 autarcas,	 tendo,	 no	 entanto,	 nos	 termos	da	 lei,	 que	 ser	
aprovada	em	minuta	pela	Assembleia	de	Freguesia.	Posteriormente,	essa	minuta	terá	
de	ser	entregue	na	Câmara	Municipal	de	Benavente,	para	que	a	verba	de	82.000	euros	
seja	transferida	para	o	efeito.	A	Sra.	Presidente	continuou	a	explicação,	dizendo	que	a	
verba	seria	 transferida	parcialmente,	 conforme	os	autos	de	medição	entregues	pela	
empresa	 responsável	 pela	 obra.	 A	 Sra.	 Presidente	 da	 Junta,	 releva	 o	 facto,	 desta	
minuta,	vigorar	apenas	até	31	de	dezembro	de	2017,	realçando	a	urgência	em	virtude	
do	prazo.	A	Sra.	Presidente	da	Junta,	continuou	a	explicação	dizendo	que	já	tinha	sido	
aprovado	 anteriormente,	 no	 corrente	 ano,	 uma	primeira	minuta	do	 contrato	 com	o	
valor	de	75.000	euros,	tendo	sido	necessário,	por	entendimento	da	Câmara	Municipal,	
sugerir	ao	Executivo	camarário	e	posteriormente	á	Assembleia	Municipal,	o	aumento	
de	7.000	euros	á	verba	inicial.	Depois,	mostrou-se	disponível	para	as	perguntas	que	
os	senhores	autarcas	entendessem	colocar.-------------------------------------------------------
Não	havendo	qualquer	pedido	de	intervenção,	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia	colocou	
o	Ponto	UM	a	votação,	tendo	este	sido	aprovado	por	UNANIMIDADE.----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Seguidamente,	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia	deu	a	palavra	à	Sra.	Presidente	da	Junta	
para	introdução	dos	Pontos	DOIS	e	TRÊS,	a	discutir	em	conjunto,	sendo	que	a	votação	
destes	decorreria	em	separado.	Tendo	os	autarcas	acedido,	 foi	dada	a	palavra	à	Sra.	
Presidente	 da	 Junta	 para	 introdução	 dos	 referidos	 Pontos,	 tendo	 em	 seguida	
apresentado	 a	 sua	 disponibilidade	 para	 responder	 às	 perguntas	 dos	 autarcas.	 À	
solicitação	 do	 Sr.	 Presidente	 da	 Mesa,	 pediu	 a	 palavra	 a	 autarca	 Ivete	 Marques	
(PPD/PSD),	tendo	apresentado	uma	questão	relacionada	com	a	discrepância	do	valor	
de	84.000	euros	apresentados	na	proposta	de	revisão	orçamental	e	os	82.000	euros	
aprovados	no	ponto	UM.	Tendo	de	seguida	sido	dada	a	palavra	à	Sra.	Presidente	da	
Junta,	 esta,	 explicou	 que	 o	 valor	 de	 84.000	 era	 composto	 na	 receita	 pelos	 75.000	
euros	do	 contrato	 inicial	 e	de	uma	verba	de	9.000	euros	do	orçamento	da	 Junta	de	
Freguesia,	 que	 vigorou	 até	 ao	 dia	 30	 de	 setembro	 de	 2017.	 Conjuntamente,	 com	 o	
reforço	 de	 7.000	 euros	 previamente	 aprovado,	 perfaz	 o	 valor	 de	 91.000	 euros	
conforme	consta	no	orçamento	de	despesa.	Posteriormente,	a	autarca	Ivete	Marques	
(PPD/PSDD),	 colocou	 nova	 questão,	 sobre	 a	 necessidade	 de	 devolução	 do	 valor	 de	
reforço,	 à	 Câmara	Municipal,	 ao	 que	 a	 Sra.	 Presidente	 da	 Junta	 respondeu	 que	 não	
existia	essa	necessidade.------------------------------------------------------------------------------	
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Terminados	 os	 esclarecimentos,	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Assembleia	 indagou	 se	 mais	
algum	 autarca	 quereria	 colocar	 alguma	 questão	 sobre	 os	 pontos	DOIS	 e	 TRÊS.	Não	
tendo	 sido	 apresentada	 mais	 nenhuma	 questão,	 o	 Sr.	 Presidente	 da	 Assembleia,	
colocou	 o	 Ponto	 DOIS	 a	 votação,	 tendo	 este	 sido	 aprovado	 por	 UNANIMIDADE.	
Depois,	 colocou	 o	 Ponto	 TRÊS	 a	 votação,	 tendo	 este	 sido	 aprovado	 por	
UNANIMIDADE.-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Terminada	 a	 discussão	 dos	 Pontos	 da	 Ordem	 de	 Trabalhos	 foram	 redigidas	 as	
Minutas	dos	Pontos	UM,	DOIS	e	TRÊS.	Estas	foram	depois	lidas	individualmente,	pelo	
Primeiro	Secretário,	votadas	e	aprovadas	por	UNANIMIDADE.-------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
De	seguida,	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia,	solicitou	que	as	bancadas	representadas	
na	 Assembleia	 nomeassem	 um	 elemento	 para,	 em	 conjunto,	 discutissem	 possíveis	
alterações	 ao	 Regimento,	 com	 vista	 a	 uma	 revisão	 do	 mesmo.	 O	 Sr.	 Presidente	 da	
Assembleia,	 referiu	 que	 o	 documento	 deverá,	 em	 princípio,	 ser	 apresentado	 para	
aprovação	na	primeira	reunião	ordinária	do	ano	de	2018.------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Seguidamente,	o	Sr.	Presidente	da	Assembleia	deu	por	encerrada	a	sessão,	pelas	vinte	
e	uma	horas	e	trinta	e	oito	minutos,	da	qual	se	lavrou	a	presente	Ata	que,	depois	de	
lida	e	aprovada,	vai	ser	assinada	pelos	membros	da	Mesa	da	Assembleia.-----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
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