ACTA N.º 01/2010
1ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente
Aos trinta dias do mês de Abril do ano de dois mil e dez, pelas dezoito horas, no salão nobre
dos Paços do Concelho, em Benavente, teve lugar a primeira Sessão Ordinária da Assembleia
de 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 2º secretário Helena Maria da Cunha Serrão dos Santos Cerqueira, de acordo com a
seguinte Ordem de Trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Discussão e eventual aprovação da acta da reunião anterior; ---------------------------------------2 Discussão e eventual aprovação do Relatório de Prestação de Contas relativo ao ano
financeiro de 2009; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Discussão e eventual aprovação do Relatório de Gestão do ano financeiro de 2009; -----------4. Discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2010; -------5. Discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão às GOP- Grandes Opções do Plano do ano
financeiro de 2010; ------------------------------------------------------------------------------------------6. Discussão e eventual aprovação do Protocolo de Delegação de Competências da Câmara
Municipal de Benavente para a Junta de Freguesia no mandato 2010/2013; ------------------------7.Discussão e eventual aprovação da Proposta do Regulamento de Feiras de Velharias,
Artesanato e Coleccionismo; -------------------------------------------------------------------------------8. Discussão e eventual aprovação da alteração ao quadro de pessoal da Junta de Freguesia para
2010; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Acompanhamento das Actividades da Junta de Freguesia; ---------------------------------------10. Constituição das Comissões ou Grupos de Trabalho para o mandato de 2009/2013 . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A 2ª secretária procedeu à chamada dos autarcas para a assinatura do livro de presenças,
verificando que não estava presente o autarca Bruno Ferreira Marques e as autarcas do PSD. O
Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra para informar que o autarca Bruno Ferreira
Marques, por motivos pessoais, solicitara a suspensão do seu mandato por um período de 30
dias. Seguia-se imediatamente na lista o candidato Sérgio Manuel de Oliveira mas este solicitara
a renúncia do mandato. Assim, seria substituído pela candidata posicionada imediatamente a
seguir, Felisbela dos Santos Caçador, chamada a tomar posse como membro da Assembleia de
Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Antes de passar ao período antes da ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia,
deu conta de alguma correspondência recebida durante o tempo que decorrera desde a última
reunião:--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal de Benavente enviara uma cópia da moção "Campanha
Limpar Portugal", saudando a decisão da Câmara em apoiar a acção de recolha de resíduos e
apelava à participação de todos os eleitos dos órgãos autárquicos a participar nesta iniciativa.--Moção da Assembleia Municipal da sua sessão ordinária de 26 de Fevereiro de 2010
relativamente às más condições de acesso à saúde. O Presidente da Mesa da Assembleia pediu
escusa de ler a moção, pela extensão da comunicação, mas a mesma estaria em cima da mesa
para quem quiser ler o documento na integra, dizendo ainda que a moção era muito semelhante
à que a própria Assembleia de Freguesia enviara, sendo que a da Assembleia Municipal foi
dirigida ao Sr. Presidente da Republica, Sr. Presidente da Assembleia da Republica, Exmo. Sr.
Primeiro Ministro, Câmaras Municipais vizinhas, órgãos de comunicação social (nacionais e
regionais).------------------------------------------------------------------------------------------------------Resposta à Moção remetida pela Assembleia de Freguesia, respondida pelo Sr. Chefe de
Gabinete do Sr. Secretário Adjunto e da Saúde. Nesse ofício o Sr. Secretário Adjunto e da
Saúde acusava a recepção da Moção: "Falta de Médicos no Centro de Saúde de Benavente e no
Serviço de Atendimento Permanente" e informava ainda que empregariam todos os esforços
possíveis na resolução da situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia iniciou o período antes da ordem de trabalhos e perguntou
aos autarcas se desejavam usar da palavra nesse período, registando o pedido de intervenção dos
autarcas Rute Moisés, Maria Luísa Cardoso, Maria Gabriela Coelho, Heitor Almeida, Gonçalo
Miguel de Sousa, Maria Gertrudes Pardão, Felisbela Santos Caçador e Vítor Pereira --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Rute Moisés apresentou condolências à autarca Maria Gertrudes Pardão pelo
falecimento da sua mãe, deu os parabéns ao Presidente da Mesa pelo nascimento da sua filha e
por ser pai e deu as boas-vindas à autarca Felisbela Caçador.-----------------------------------------A autarca Maria Luísa Cardoso, em concordância com a autarca Rute Moisés, apresentou as
condolências e felicitações. Disse querer apresentar as preocupações que denota na freguesia no
que respeita ao Centro Escolar de Benavente uma vez que, no corrente ano, as crianças que
frequentam as actividades extra-curriculares não tiveram acesso às Piscinas Municipais.
Mencionou ainda a situação rodoviária no espaço circundante das escolas, quer no centro
escolar de Benavente, quer na E.B. 2, 3 Duarte Lopes, Creche e Jardim Infantil, toda a zona da
Ribasor que, sendo uma zona com mais de 800 fogos habitacionais, em algumas horas do dia é
uma tragédia ter que circular nas vias principais porque os pais fazem questão de deixar as
crianças à porta das escolas, estacionando em cima de passadeiras, em segunda e terceira filas,
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entupindo as vias. Nesta zona situam-se os Serviços de Atendimento Permanente e o Centro de
Saúde e questiona-se como se resolveria a situação se, nessas horas, fosse necessária a
intervenção de bombeiros, ambulâncias ou entidades policiais. Alertou ainda que nessa zona não
existem muitas alternativas sendo necessário criá-las e que na zona circundante existem
inúmeras travessas sem saída. Solicitou a colocação de semáforos nas passadeiras existentes
porque, tanto carros como peões, não tomam as devidas precauções. Propôs também a criação
de ciclo-vias pois o número de pessoas que usa este meio é muito considerável.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disse ainda que as autarcas do PS estiveram presentes na acção "Limpar Portugal" e tomaram
consciência do depósito de monos e lixo que não é fiscalizado. As pessoas, por falta de vontade
ou por não haver soluções, depositam o lixo nos pinhais e eucaliptais sem ter consciência desse
acto. Chamou ainda atenção para a ausência de fiscalização porque as pessoas sabem que não
serão sancionadas pelo que estão a fazer.-----------------------------------------------------------------Por último refere a qualidade da água da Freguesia, dando como exemplo a Ribasor como tendo
uma água de boa qualidade mas assume que, na Coutada Velha não faz comida com a água que
é distribuída porque só o simples cheiro a cloro a inibe de beber, conhecendo igualmente
moradores na Quinta das Carochas que consideram que a água não tem a qualidade devida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Gabriela Coelho felicitou o Sr. Presidente pelo nascimento da sua filha e fez
um voto de pesar em nome de toda a bancada pelo falecimento da mãe da autarca Maria
Gertrudes Pardão. Perguntou ao Sr. Presidente da Mesa se tem conhecimento de algum plano de
arranjo ou requalificação para a zona da Fateixa, pois aproximam-se as festas da Vila, a Festa da
Sardinha Assada e as festas em honra da N.ª Sra.da Paz., e a zona não está em boas condições o
que é de lamentar pois é uma zona aprazível. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Heitor Almeida referiu que na zona ribeirinha estão 2 contentores que foram
provavelmente vandalizados e que a zona tem agora um aspecto horrível. Chamou a atenção
para a situação dos candeeiros da Praça da Republica que estão num estado deplorável, com
vidros partidos e completamente sujos. Com a aproximação das festas locais é sem dúvida um
mau postal para a vila. Pediu que os referidos candeeiros fossem reparados e postos a funcionar,
dizendo ainda que alguns deles até estão tapados pelos ramos das árvores parecendo que lá não
existem. Falou ainda do desfile das Comemorações do 25 de Abril onde notou a grande adesão
da população e apreciou a participação de todos os autarcas presentes, focando ainda a
participação de inúmeras colectividades e associações das quais destacou os jovens bombeiros,
devidamente fardados, o Coro da Universidade Sénior, o núcleo de Aeróbica da Coutada Velha
e a Filarmónica. Destacou ainda as comemorações nos Foros da Charneca. Realçou ainda a
inauguração da sede da Secção de Pesca do Grupo Desportivo de Benavente, dando os parabéns
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ao Sr. Presidente da Assembleia, enquanto presidente da direcção da colectividade, pela
organização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Gonçalo Miguel de Sousa, como os autarcas anteriores, apresentou as felicitações ao
Sr. Presidente da Assembleia e as condolências à autarca Maria Gertrudes Pardão. Deixou um
alerta sobre o mau cheiro à entrada de Benavente devido à ETAR, desejando que o problema
possa ser solucionado porque, além de ser verdadeiramente incómodo, ganha uma dimensão
mais alarmante por se situar logo à entrada da vila. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Gertrudes Pardão agradeceu as condolências pela morte da sua mãe aos
autarcas de todas as bancadas. Felicitou o Presidente pelo nascimento da sua filha e questionou
quanto ao assunto que levantara na última reunião: a plataforma que andava à deriva na Vala
Nova.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Felisbela Caçador apresentou as condolências à autarca Maria Gertrudes Pardão,
felicitou o Presidente da Assembleia e agradeceu as boas-vindas. Colocou uma questão
relacionada com a vala das águas pluviais que atravessa a zona de Valverde, a céu aberto,
passando a poucos metros do Parque Infantil e do Parque Radical, mesmo à entrada da vila.
Classificou como evidente a falta de segurança que representa para as crianças e jovens que
frequentam estes dois espaços de lazer, pois não tem qualquer rede de delimitação que poderia
trazer alguma segurança ao local. Questionou se estaria prevista a instalação de alguma
protecção ao longo da vala, alguma rede vertical ou outro sistema que possa prevenir eventuais
acidentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Vitor Pereira apresentou igualmente as condolências à autarca Maria Gertrudes
Pardão e as felicitações ao Presidente da Assembleia. Perguntou se havia já algum feedback da
Câmara Municipal em relação aos maus cheiros da Coutada Velha, assunto já levantado na
sessão anterior.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra clarificando que as questões dirigidas ao
Presidente da Mesa pelas autarcas Maria Gabriela Coelho e Felisbela Caçador, deveriam ser
dirigidas à Sra Presidente da Junta de Freguesia. Em todo o caso esclareceu aquilo de que tinha
conhecimento. Relativamente à vala situada à entrada da vila não tem qualquer informação mas,
em relação à situação da Fateixa, conhece a situação e sabe que era uma zona que estava
normalizada. Como serviu de estaleiro à empresa que construiu a ponte, esta quando a
construção terminou deixou a zona no estado em que se encontra. Teve ainda conhecimento que
foi ponderado levantar um processo contra o empreiteiro, mas o Sr. Presidente da Câmara
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Municipal optou por não o fazer, uma vez que a obra tinha sido da responsabilidade das
Estradas de Portugal e um processo dessa natureza criaria dificuldades de relacionamento entre
as duas instituições.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois das intervenções dos autarcas e das informações prestadas, o Presidente da Assembleia
deu a palavra à Senhora Presidente da Junta de Freguesia que começou por saudar em primeiro
lugar a autarca Felisbela Caçador desejando-lhe muitas felicidades em todo o mandato, por
todas as vezes em que vier a participar. ---------------------------------------------------------------Tomou boa nota de todas as questões levantadas que não são da responsabilidade directa da
Junta de Freguesia, devendo, no entanto, este órgão servir de intermediário nestas questões e, na
próxima reunião com o Sr. Vereador ou através de algum ofício, fará chegar todas estas
preocupações dos senhores autarcas. A Sra. Presidente deu conta das situações que tem
conhecimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à autarca Maria Luísa Cardoso, a Presidente referiu que no que respeita ao Centro
Escolar e zona envolvente, as preocupações são partilhadas também pelo executivo e a Câmara
Municipal que tem um projecto em fase de estudo para solucionar toda a situação rodoviária da
vila. Quanto à criação de ciclo-vias também a Câmara Municipal tem esse projecto e, com
certeza que nestes quatro anos serão criadas. Contudo, não será algo muito fácil de executar pois
o contexto actual de todas as vias de comunicação existentes não favorecem a criação deste tipo
de solução. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Sublinhou que a iniciativa "Limpar Portugal" foi de facto uma experiência que superou as
expectativas em termos da participação, do montante de lixo recolhido e, ao mesmo tempo,
tomar consciência da quantidade de lixo com a falta de fiscalização. O problema é gerado não
só por residentes no concelho mas também por pessoas que circulam de passagem e depositam
esses lixos trazidos de outros locais. A Câmara Municipal tem tentado compensar esta situação
com a recolha dos monos em dias previamente estipulados para que as pessoas possam desfazerse desse tipo de lixo. Em relação à água e às Águas do Ribatejo, a qualidade da água piorou
desde que a empresa passou a gerir este sector, não sendo um problema isolado mas identificado
por toda a Freguesia e Concelho. A propósito, a Presidente da Junta informou que no dia 7 de
Maio decorreria, no Cine-Teatro de Benavente, promovido pela Universidade Sénior de
Benavente, um Seminário em parceria com a DECO e as Águas do Ribatejo, para esclarecer
alguns assuntos relacionados com a água e o seu consumo.--------------------------------------------Tomou boa nota da reclamação do autarca Heitor Almeida, e vai fazer chegar à Câmara a sua
informação dos dois contentores que estão virados. Quanto aos candeeiros da Praça da
Republica a informação já foi comunicada à Câmara Municipal.------------------------------------Quanto à pergunta da autarca Maria Gabriela Coelho sobre a zona da Fateixa, não tinha mais
nada a acrescentar além do que foi informado pelo Presidente da Mesa da Assembleia.------------
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Quanto ao mau cheiro da ETAR, referido pelo autarca Gonçalo Miguel de Sousa, referiu que a
situação seria, mais uma vez, relatada à Câmara Municipal de Benavente, não sendo a primeira
vez que é abordada esta questão nas reuniões periódicas com o Vereador, pois a ETAR funciona
de forma deficiente. Os problemas persistem há muito tempo e, de facto, não é o melhor cartão
de visita que Benavente tem para apresentar. ------------------------------------------------------------Quanto à informação sobre a plataforma da Vala Nova, solicitada pela autarca Maria Gertrudes
Pardão e que flutuava ao sabor das marés, tem a informação que esta agora está presa ao cais,
podendo ser devidamente utilizada pelos pescadores. --------------------------------------------------A vala que atravessa a zona de Valverde, referida pela autarca Felisbela Caçador foi também já
objecto de várias reclamações junto da Câmara Municipal de Benavente, porém, aquela vala
está sob tutela do Ministério do Ambiente e a Câmara Municipal não pode nem cobrir nem
efectuar qualquer tipo de obra que passe por tapar a vala mas pode efectivamente aplicar uma
rede vertical ao longo da mesma. Em tempos, a Presidente da Junta abordou sobre este mesmo
assunto o Vereador Carlos Coutinho que ficou de dar a resposta para quando a concretização do
projecto, não tendo até à data qualquer informação nova. ---------------------------------------------Sobre os maus cheiros da Coutada Velha, apresentado pelo autarca Vitor Pereira, desde a última
Assembleia que se tem procurado resolver o assunto e a Junta, associada a alguns residentes da
Coutada Velha, fez chegar um e-mail à CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, pensando ser o
organismo que podia responder pela pecuária que lá existe, causadora de todo o problema, mas
a CCDR respondeu que fez uma visita, verificou a existência de várias pecuárias, mas não
identificou nenhum cheiro anormal. A Junta de Freguesia com a Comissão de Melhoramentos
da Coutada Velha irá debater qual a melhor forma de actuar para resolver este problema. A
Câmara Municipal de Benavente tem conhecimento de todo o processo e o Sr. Presidente referiu
que a pecuária em questão está licenciada mas teria de se averiguar como estará a ser
processado o tratamento de dejectos. A Presidente da Junta manifestou todo o seu apoio e
solidariedade para com a população daquela localidade propondo uma acção mais incisiva na
resolução do problema.-------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia regista a entrada na sala das autarcas Ana Madalena
Matos e Ana Paula Oliveira (30 minutos após o início da Assembleia) mas como ainda se
encontrava no tempo destinado ao período antes da ordem dos trabalhos, perguntou se algum
dos presentes queria ainda usar da palavra, registando pedidos dos autarcas Gonçalo de Sousa e
Rute Moisés. Perguntou ainda às autarcas recém-chegadas se queriam fazer alguma intervenção.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Gonçalo de Sousa questionou sobre a solução encontrada para a resolução do
problema de funcionamento do Serviço de Atendimento Permanente de Benavente, levantado na
última reunião da Assembleia. A autarca Rute Moisés no seguimento do alerta da autarca
Felisbela Caçador, propôs a construção de um Parque Sénior, algo que complemente o espaço
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do Valverde e que assentaria bem à entrada da vila. Falou em seguida do problema do
funcionário do cemitério e da problemática do coveiro receber dinheiro "por fora". Questionou a
Presidente da Junta se seria possível que a Junta criasse uma taxa para aquele tipo de serviço e o
coveiro recebesse como ajuda de custo. ------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia passou a palavra à Sra. Presidente da Junta para esclarecer as
questões levantadas pelos autarcas e a Presidente da Junta respondeu ao autarca Gonçalo de
Sousa que sobre o funcionamento do Serviço de Atendimento Permanente (SAP), houve uma
reunião com a Sra. Ministra da Saúde onde estiveram presentes o Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Benavente, o Sr. Vereador do PSD e o Sra. Vereadora do PS. Da parte da Sra.
Ministra foi prometida a resolução da situação, com a contratação de dois médicos para o apoio
ao SAP durante o dia. O acompanhamento da situação por parte da Câmara Municipal de
Benavente devia ser diário, sendo que sempre que tivesse conhecimento da falta de algum
médico deveria chamar a atenção da empresa responsável pela contratação e suprir
imediatamente essa necessidade. O serviço do SAP melhorou e em reunião da Assembleia
Municipal todos os membros da Assembleia tiveram conhecimento de um ofício que foi
enviado ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal e onde a Sra. Presidente do ACES da
Lezíria, na pessoa da Dra. Luísa Portugal, informa que desde o dia 1 de Abril estão mais dois
médicos contratados no SAP de Benavente. A Presidente da Junta teve o cuidado de falar com o
Sr. Coordenador do Centro de Saúde de Benavente, que referiu que os serviços estão a decorrer
com maior normalidade, não se registando faltas e da parte dos médicos contratados pela Santa
Casa da Misericórdia não tem havido acréscimo de utentes o que corresponde a um serviço a
decorrer dentro da normalidade. Com o apoio destes dois médicos também o apoio dos
designados Médicos de Família melhorou bastante. Foi ainda dado a conhecer pela Sra.
Presidente da Junta que, quando estes assuntos se tornaram públicos e saíram nos meios de
comunicação social, houve a manifestação de dois médicos de Benavente, em exercício na
Madeira, que se disponibilizaram para vir para Benavente. --------------------------------------------Em resposta à autarca Rute Moisés a Presidente da Junta referiu que um Parque Sénior
representa um encargo muito elevado para a Junta de Freguesia de Benavente, pois viu já este
equipamento ser implementado na localidade do Porto Alto e ficou a par dos elevados custos
que representa. Nesta iniciativa teriam que contar com o apoio da Câmara Municipal deixando a
hipótese em aberto para o futuro. Em relação ao cemitério é de facto um problema que tem de se
resolver e reforça a ideia que este problema não é novo e existe desde que o cemitério existe e
desde que há coveiros no cemitério. Chegaram a ter um funcionário contratado pela Junta para
fazer estes trabalhos mas, com o tempo, aperceberam-se que este funcionário era também
permeável ao mesmo tipo de comportamento. Pensaram que com a concessão dos covais já com
as caixas duplas feitas, no Cemitério Novo 2 tudo ficaria resolvido, mas o que acontece é que
existem muitas campas na parte mais antiga que não têm ainda as caixas duplas feitas. Estes
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trabalhos surgem e não são trabalhos contratados com a Junta mas com as pessoas que os
acordam directamente com o coveiro, ou com outra pessoa. ------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia alertou para que os PONTOS DOIS, TRÊS, QUATRO,
CINCO, SEIS e OITO, pela premente urgência seriam votados por minuta imediatemante antes
do final da sessão. De seguida deu início ao PONTO UM da Ordem de Trabalhos: Discussão e
eventual aprovação da acta da reunião anterior. ---------------------------------------------------------O Sr. Presidente questiona aos autarcas presentes se têm algo a dizer sobre o documento
elaborado, registando os pedidos dos autarcas Ana Paula Oliveira, Maria Gabriela Coelho e
Gonçalo de Sousa.-------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Ana Paula Oliveira, questionou aspectos que se prendem com a estrutura formal da
acta, apontando que os nomes dos autarcas deviam ser sempre mencionados com nome próprio
e, pelo menos, o apelido. Questionou se havia obrigatoriedade ou não de escrever os números
por extenso. Referiu ainda uma correcção que se relaciona com a moção que está na acta
descriminada como de sua autoria, mas reclamava para a Assembleia esse feito e não para si
exclusivamente.----------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Gabriela Coelho apontou um pequeno reparo na acta, quando se referiu à falta
de limpeza, na Rua Dr. Rui de Azevedo não se referia à falta de limpeza dos contentores, mas
sim ao local onde estes se situam e a todo o espaço envolvente. --------------------------------------O autarca Gonçalo Sousa apontou uma correcção para o seu segundo nome pois é Gonçalo
Miguel e não Manuel, como consta. ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia tomou de novo a palavra para enaltecer o trabalho
executado pelos dois secretários, muito embora possam ter existido alguns erros e submeteu a
acta a aprovação com as propostas dos autarcas que intervieram nesse sentido.---------------Submetido a votação o PONTO UM foi então a acta aprovada com a ABSTENÇÃO, por
ausência da reunião anterior da autarca Felisbela Caçador e por UNANIMIDADE dos restantes
autarcas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se inicio ao PONTO DOIS da Ordem de Trabalhos - Discussão e Eventual Aprovação do
Relatório de Contas Relativo ao Ano Financeiro de 2009.--------------------------- ------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Sra. Presidente da Junta para que fizesse a
introdução do ponto, e a Sra. Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra para fazer uma
abordagem ao documento dando particular ênfase aos pontos que poderiam suscitar mais
dúvidas. Após a explanação do documento a Sra. Presidente da Junta colocou-se à disposição
para qualquer esclarecimento adicional. ------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia perguntou aos autarcas presentes se queriam usar da palavra e
registou os pedidos dos autarcas Ana Madalena Matos, Rute Moisés e Heitor Almeida. ----------A autarca Ana Madalena Matos questionou a Sra. Presidente da Junta quanto à rubrica 01.02.02
(Horas extraordinárias), onde disse haver um acréscimo de mais de 3.000€ em relação ao ano de
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2008. Questionou como se justificava este valor na despesa quando haviam cortes na Função
Pública em todos os sectores. Na rubrica 2.3.2 (Solidariedade Social), na Execução Anual das
Grandes Opções do Plano, relativamente às "Quotas da Santa Casa da Misericórdia de
Benavente", no ano de 2008 houve um pagamento de 501,00€ mas no ano de 2009 houve a
previsão de 595,00€, mas a execução foi de 0,00€. Questionava a que se devia esta situação. Na
rubrica 2.5.1 (Divulgação da Actividade da Freguesia), na Execução Anual das Grandes Opções
do Plano, a execução foi nula pois nenhum dos projectos foi cumprido. Em nome dos autarcas
do PSD salientou a importância das novas tecnologias da informação na sociedade dando dois
exemplos de outras Juntas de Freguesia projectando-os como exemplos a seguir, expressando
ainda que gostaria de ver concretizados estes projectos na Junta de Freguesia de Benavente, a
bem da divulgação de todo o trabalho executado por todos. Na rubrica 02.02.21.01 (Dia
Mundial da Criança), questionou porquê só o valor de 168,00€ para o ano de 2009, se no ano de
2008 a execução fora de 2.574,15€.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Rute Moisés questionou porque é que no Controlo Orçamental da Despesa, no total se
tinha gasto 311.835,53€, e porque é que nas Grandes Opções do Plano só se estimou
97.421,91€. A outra questão prendia-se com o somatório entre o PPI e o AMR que registava
uma diferença face aos valores apresentados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Heitor Almeida tomou a palavra para congratular o executivo da Junta pelo
documento apresentado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A

Sra.

Presidente

da

Junta

respondeu

às

questões

levantadas

pelas

autarcas.

Começou por justificar o valor das Horas Extraordinárias com o facto de haver funcionários que
pelo incremento de trabalho são forçados a fazer horas extraordinárias todos os dias. Dando o
exemplo do Mercado Municipal que tem que abrir obrigatoriamente muito antes de estar aberto
ao público, bem como serviços que têm que ser assegurados durante o fim-de-semana,
designadamente a limpeza dos espaços de gestão da Junta de Freguesia. Evitando contratar
empresas para prestar esses serviços durante esses tempos, são os funcionários da junta que os
asseguram. Justificou ainda que acresce substancialmente os custos com a referida despesa, o
apoio que a Junta de Freguesia presta ao Desporto Escolar, com o uso do veículo da Junta em
apoio às várias modalidades que o solicitam. Exemplificou igualmente o trabalho do coveiro
que também faz funerais ao fim-de-semana e recebe esse trabalho como horas extraordinárias.
Apresentou ainda a despesa com o Stand na Feira Anual, assegurado pelo pessoal
administrativo da Junta de Freguesia em horário alternado, durante os 10 dias de Feira, tempo
contabilizado como horas extraordinárias. Outra actividade com custos congéneres foi o Dia
Mundial da Criança. ------------------------------------------------------------------------------------------
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Em relação às Quotas da Santa Casa da Misericórdia de Benavente, o valor é nulo porque não
foram pagas as quotas em 2009 mas que já foram liquidadas no corrente ano. ---------------------Em relação à página da Internet a Sra. Presidente da Junta referiu que de facto têm tido essa
preocupação e que durante a sessão iria ainda fazer uma pequena exposição do que já havia sido
preparado em relação a este assunto. Em relação à Feira Anual a Sra. Presidente da Junta
acrescentou que o valor em questão não é relevante pois era a Câmara Municipal de Benavente
que atribuía a valor e a Junta fazia a gestão desse valor e do evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação à questão da autarca Rute Moisés a Sra. Presidente da Junta confirmou a
discrepância no somatório mas que se devia a um pormenor técnico que já tinha acontecido
anteriormente pela falta da classificação "AMR" nas iniciativas referentes à Solidariedade
Social que se encontravam sem "tipo de acção" (PPI ou AMR) e por isso o sistema as ignora na
soma. Este lapso causou a diferença observada de 920,00€, entretanto corrigido. Em relação aos
valores nas Grandes Opções do Plano, a Sra. Presidente da Junta esclareceu que este documento
não tem que reflectir todo o valor do orçamento, pois nem tudo o que é o orçamento da Junta de
Freguesia está espelhado nas Grandes Opções. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após o esclarecimento das questões o Sr. Presidente da Assembleia colocou o PONTO DOIS a
votação sendo este ponto aprovado por MAIORIA com :----------------------------------------------9 Votos a favor da CDU;-----------------------------------------------------------------------------------2 Abstenções do PSD;--------------------------------------------------------------------------------------2 Abstenções do PS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da Assembleia passou para o PONTO TRÊS da ordem dos trabalhos: ----Discussão e eventual aprovação do Relatório de Gestão do ano financeiro de 2009, passando a
palavra à Sra. Presidente da Junta que introduziu o documento salientando algumas das
iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia perguntou aos autarcas se queriam usar da palavra quanto a este
ponto, tendo registado o pedido da autarca Maria Luísa Cardoso, questionando qual fora o
investimento no ano de 2009 e porque razão é que até à data não se disponibilizou um
inventário dos equipamentos da Junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta esclareceu a autarca que em relação ao investimento, conforme havia
referido, centrou-se no Cemitério de Benavente, que foi o grande investimento de 2009,
traduzindo-se todo o resto nos compromissos habituais da Junta, como a manutenção dos
espaços e equipamentos geridos ou transferidos por delegação de competência para a Junta. Em
relação ao inventário, a exemplo do ano transacto, será disponibilizado no mês de Junho.---------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia submeteu a votação o PONTO TRÊS sendo o mesmo aprovado
por MAIORIA com:------------------------------------------------------------------------------------------9 Votos a favor da CDU;------------------------------------------------------------------------------------2 Abstenções do PSD;----------------------------------------------------------------------------------------2 Abstenções do PS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se então início à discussão do PONTO QUATRO da Ordem dos Trabalhos: Discussão e
eventual aprovação da 1.ª Revisão Orçamental do ano Financeiro de 2010. -----------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Sra. Presidente da Junta que abordou o
documento explicando a razão da alteração orçamental. Chamou a especial atenção para o facto
de haver uma rubrica com um valor, entretanto anulado porque teve que ser aberta uma
subconta devido a "Alterações Obrigatórias de Posicionamento Remuneratório" relativo a duas
funcionárias administrativas da Junta de Freguesia que, por terem subido de Posicionamento
Remuneratório, obrigam à abertura da conta 01.01.03.02, que por sua vez obriga à criação de
uma outra subconta 01.01.03.01. Desta forma, anulou-se uma conta para se fazer um reforço na
outra conta. Houve ainda o reforço à rubrica "Conservação de Bens e Publicidade". Em relação
a esta última a Sra. Presidente da Junta referiu o facto dos elevados custos com a publicação de
anúncios relacionados com o concurso para a construção da nova sede da Junta de Freguesia.
Foi também necessário a dotação de mais verbas nas rubricas de "Vigilância e Segurança" e,
conforme havia sido prometido, houve também o reforço nas rubricas das "Consultas de Terapia
da Fala" e "Apoio Psicológico às Famílias". Foi ainda aberta uma nova rubrica no valor de
2.000€ destinada à recuperação de um sino que vai ser colocado na parte exterior do quartel dos
Bombeiros Voluntários de Benavente aquando da comemoração dos seus 125 anos a celebrar no
corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a intervenção da Sra. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da Assembleia, perguntou
aos autarcas se queriam usar da palavra em relação a este ponto, registando o interesse dos
autarcas Maria Gertrudes Pardão e Heitor Almeida. ----------------------------------------------------A autarca Maria Gertrudes Pardão elogiou a revisão orçamental que visa assegurar, até final do
ano, as consultas da Terapia da Fala e do Apoio Psicológico a famílias, considerando estes
apoios bastante pertinentes. Saúda ainda a Junta pelo acto louvável da recuperação do antigo
sino, símbolo da instituição dos Bombeiros de Benavente e que faz parte da recordação de toda
a gente mais idosa da vila. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Heitor Almeida, em concordância com a autarca Maria Gertrudes Pardão, felicita a
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Junta por investir na recuperação do símbolo do sino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta agradeceu as palavras simpáticas dos autarcas. Explicou ainda que a
opção recaiu pela recuperação daquele objecto imponente e símbolo dos Bombeiros Voluntários
em detrimento de medalhas, pois seria apenas mais uma medalha, até porque a instituição já
recebeu todas as medalhas possíveis. Optou-se assim pela recuperação de um objecto e símbolo
histórico como forma de homenagear todos aqueles que defendem tão nobre causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia fez uma intervenção no sentido de, tendo em conta o motivo,
propor à Assembleia, juntamente com o Executivo da Junta que se fizesse chegar um Voto de
Louvor aos Bombeiros Voluntários de Benavente pelos 125 anos de serviço à comunidade. Esta
proposta recebeu a concordância de todos os autarcas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Sr. Presidente da Assembleia colocou o PONTO QUATRO a votação tendo este
ponto sido aprovado por UNANIMIDADE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente deu-se início à discussão do PONTO CINCO: Discussão e eventual aprovação da
1ª Revisão às Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia a cedeu a palavra à Sra. Presidente da Junta para expor a
referida revisão. A Sra. Presidente da Junta explicou as modificações introduzidas que se
relacionam unicamente com a recuperação do equipamento histórico/cultural, mencionado
anteriormente que não estava previsto aquando da redacção do documento inicial. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não se registando qualquer intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia colocou a votação o
documento, tendo o PONTO CINCO sido aprovado por UNANIMIDADE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente deu-se início à discussão do PONTO SEIS: Discussão e eventual aprovação do
Protocolo de Delegação de Competências da Câmara Municipal de Benavente para a Junta de
Freguesia no mandato 2009/2013. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Sra. Presidente da Junta para introduzir o ponto
e em relação ao mesmo a Sra. Presidente da Junta referiu que o Protocolo tem a duração de
quatro anos e, pela primeira vez, discrimina todas as competências transferidas por parte da
Câmara Municipal de Benavente, com todas as verbas afectas a cada uma dessas competências.
Fez ainda uma consideração no sentido da Câmara Municipal de Benavente ter tido uma atitude
muito benevolente face à crise que se faz sentir no país, actualizando o protocolo, o que se
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compreende e justifica pois a Junta sempre cumpriu com as tarefas que lhe foram delegadas.
Considerou ainda relevante que a Câmara Municipal de Benavente tenha incluído uma verba
discriminada para o mercado diário e para o mercado mensal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não tendo a Sra. Presidente da Junta nada mais a acrescentar, o Sr. Presidente da Assembleia
perguntou aos autarcas se pretendem usar da palavra, tendo registado os pedidos da autarca Rute
Moisés que questionou se ficou omisso ou se terá deixado de ser competência da Junta de
Freguesia, os Fontanários e os Lavadouros Públicos. ---------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta esclareceu que não está inscrito no referido protocolo essa rubrica
pois fazem parte da competência própria da Junta, não havendo por isso lugar a transferência de
competência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia colocou a votação o PONTO SEIS, sendo este aprovado por
UNANIMIDADE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente deu-se início à discussão do PONTO SETE: Discussão e eventual aprovação da
Proposta de Regulamento de Feiras de Velharias, Artesanato e Coleccionismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia cedeu a palavra à Sra. Presidente da Junta para introduzir este
Ponto. A Sra. Presidente da Junta apresentou a Proposta de Regulamento e enfatizou o facto de
não se pretender que seja apenas mais uma Feira periódica, por isso não se colocou em prática
logo no mês de Janeiro. Pretende-se antes um estudo mais direccionado e para tal foi elaborado
tendo o apoio da Dra. Ana Carla Gonçalves, Jurista da Câmara Municipal de Benavente,
considerando a Sra. Presidente da Junta que o documento está muito completo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia perguntou aos autarcas se queriam usar da palavra e registou o
interesse dos autarcas Gonçalo de Sousa e Maria Luísa Cardoso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Gonçalo de Sousa congratulou o executivo da Junta pelo empenho na criação da Feira
de Antiguidades e do regulamento apresentado. Referiu ainda que estas são iniciativas que
enaltecem a Vila e incentivam a participação dos fregueses, sendo uma mais valia para a
população. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Luísa Cardoso, em nome da bancada do PS, louva a iniciativa e disse que as
autarcas do PS estariam disponíveis para colaborar. Questionou a Sra. Presidente da Junta
quanto à data prevista para o início da feira e solicitou ainda que fosse esclarecido que tipo de
artesanato se pretende que venha a ser exposto. Solicitou também que fosse incluído no artigo

13

4.º a data do evento e no artigo 7.º, onde se refere a fixa de inscrição anexa, ter realmente acesso
à ficha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta referiu, em resposta à autarca Maria Luísa Cardoso, que ainda não
existe uma data definida para o evento e que essa será encontrada em reunião de executivo. Em
relação à definição de artesanato, será admitido qualquer tipo de artesanato, desde que seja feito
pelos próprios expositores, privilegiando o artesanato tradicional local. Agradeceu a
disponibilidade das autarcas e aproveitou o momento para agradecer igualmente a sua
participação na iniciativa Manhã Infantil, do dia 25 de Abril. Admitiu ainda a falta da ficha de
inscrição que não fez parte do documento por lapso. A Sra. Presidente da Junta agradeceu
igualmente as palavras amáveis do autarca Gonçalo de Sousa e estendeu o convite a todos os
autarcas a participar na promoção do referido evento. Também as autarcas do PSD se
disponibilizaram para colaborar na iniciativa -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia submeteu então o PONTO SETE a votação, tendo sido
aprovado por UNANIMIDADE com a presença de 12 autarcas, devido à ausência momentânea
do autarca Heitor Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia inicia a discussão do PONTO OITO: Discussão e eventual
aprovação da alteração do Quadro de Pessoal da Junta de Freguesia para 2010. -------------------O Sr. Presidente da Assembleia passou a palavra à Sra. Presidente da Junta que introduziu o
Ponto explicando o quadro, enunciando que o anterior tinha algumas incorrecções, pois
privilegiava o número e a categoria profissional e deixava aquém as actividades e os sectores.
Justificou ainda outros pormenores relacionados com a nomenclatura do documento e outras
correcções relacionadas com as actividades e descrições das carreiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo a Sra. Presidente da Junta concluído a intervenção e não se tendo registado qualquer
intervenção, o Presidente da Mesa colocou o Ponto a votação tendo sido o mesmo aprovado por
UNANIMIDADE----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia inicia a discussão do PONTO NOVE: Acompanhamento das
Actividades da Junta de Freguesia, tendo passado a palavra à Sra. Presidente da Junta que
realçou que foi com grande agrado que nas Comemorações do 25 de Abril viu o cortejo
aumentar em larga escala no número de pessoas, superando todas as expectativas,
congratulando-se ainda com a participação de todas as colectividades da freguesia. Referiu
ainda as comemorações que aconteceram, com sucesso, nos Foros da Charneca e na Coutada
Velha, com várias iniciativas sempre muito participadas. A Sra. Presidente da Junta referiu
ainda a presença na inauguração da sede da Secção de Pesca do Grupo Desportivo de
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Benavente, congratulando o grande obreiro deste projecto, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia que é também Presidente da referida Secção desportiva. Informou que esteve
também no Governo Civil de Santarém, onde foi apresentado o Plano Nacional contra a Pobreza
que será apresentado em todas as capitais de distrito. Informou ainda que terminara o prazo da
entrega das propostas das empresas que se candidataram ao concurso para a construção da nova
Sede da Junta de Freguesia, tendo concorrido 35 empresas e sendo apuradas 22, iniciando-se o
processo de abertura das propostas no dia 29 de Abril. Todo o processo passará pela impressão e
avaliação de todas as propostas com o apoio do Departamento de Obras Municipais da Câmara
Municipal de Benavente. No prazo de aproximadamente uma semana, a contar da abertura e
análise das propostas, seria decidido, tendo em conta o valor orçamentado e componentes
técnicas, a empresa vencedora. A partir desse momento as outras empresas apuradas teriam 10
dias para contestar a selecção e provavelmente no mês de Agosto seriam iniciados os trabalhos.
A Sra. Presidente da Junta esclareceu ainda a dúvida sobre a forma do brasão da Junta de
Freguesia e as torres que o compõe. Fez um trabalho de averiguação e pesquisa sustentada na
lei, consultando ainda a Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e
concluiu estar bem executado o brasão da Junta de Freguesia de Benavente e todos aqueles das
vilas e sedes de concelho que possuam quatro torres “aparentes”. Significa isso que a os castelos
estão apoiados numa coroa cujos castelos laterais são parcialmente mostrados e, como uma
coroa é circular ou elíptica existirá um quarto castelo subentendido, daí a designação de quatro
torres aparentes. Assim, o executivo decidiu que não procederia a qualquer alteração no brasão.
Esta explanação foi complementada com a projecção em vídeo de uma coroa elíptica em 3D
para melhor se perceber a situação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo a Sra. Presidente da Junta terminado a exposição, o Sr. Presidente da Assembleia
perguntou aos autarcas eleitos se queriam usar da palavra, tendo registado os pedidos dos
autarcas Maria Gertrudes Pardão, Gonçalo de Sousa e Maria Luisa Cardoso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Gertrudes Pardão realçou o acompanhamento que a Sra. Presidente da Junta
tem feito junto da Universidade Sénior, salientando que é uma Presidente presente em toda a
gestão e acompanhamento para além daquilo que lhe é exigido, estando sempre de alma e
coração com a Universidade Sénior. Referiu ainda a presença nas comemorações do dia
Internacional da Mulher, agradecendo o convite que a Sra. Presidente da Junta endereçara à
Universidade, e enalteceu o debate sobre a prevenção do cancro com a presença de oradores
extraordinários. Louvou ainda o espectáculo de variedades promovido pela Junta de Freguesia,
com artistas locais, que finalizou o dia. Agradeceu o convite da Tuna da Universidade e aos
alunos da turma de Língua e Literatura Portuguesa que estiveram no evento a declamar poesia,
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na sua maioria, da autoria destes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Gonçalo de Sousa enalteceu o trabalho de pesquisa da Sra. Presidente da Junta
subordinado à problemática das torres do brasão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Maria Luisa Cardoso congratula a Sra. Presidente da Junta pela sua dinâmica, por
estar presente em todas as actividades possíveis, a sua naturalidade e humildade com que encara
propostas por vezes divergentes e até de forças políticas opostas. Assume ainda, em nome da
bancada do PS, ter ficado bastante satisfeita pelo esclarecimento prestado acerca da polémica do
brasão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta agradeceu as palavras dos autarcas e assume que tenta sempre
corresponder do melhor modo a todos os desafios e promete estar sempre em todas as
iniciativas, no limite do seu esforço. Agradece também o apoio de todos, porque se sente
apoiada desde os elementos do executivo até às forças políticas da oposição com lugar na
Assembleia. Reconhece ainda que o projecto da Universidade Sénior lhe merece muita estima
de facto, por ter sido precursora deste e porque são actualmente 460 pessoas que estão a mudar
alguns hábitos culturais do concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia deu apalavra ao 1.º Secretário para apresentar a nova página
Web da Junta de Freguesia, ainda em desenvolvimento. Na qualidade de WebDesigner
responsável pela elaboração do novo site, o autarca Luís Fernandes apresentou, através da
projecção multimédia, as principais funcionalidades do novo site e justificou a morosidade do
processo pela personalização da página, pois ao contrário dos exemplos enunciados pela autarca
do PSD, Ana Madalena Matos, o site da Junta não usará um template (site pré-concebido) e será
programado de raiz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O autarca Nuno Rolo reforçou, comunicando que seria muito difícil, com o site antigo, atingir a
finalidade principal que será actualizar periodicamente o site e só com uma solução de
concessão desse serviço será possível garantir a disponibilização da informação, em tempo útil e
com rigor. Acrescentou ainda que é intenção do executivo publicar o Boletim da Junta de
Freguesia aquando da publicação definitiva do site acompanhado de uma Newsletter que será
fundamentalmente a informação do Boletim em formato electrónico. A intenção futura é que o
Boletim da Junta seja publicado de dois em dois meses e o site actualizado semanalmente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Ana Madalena Matos interveio para frisar que não era intenção da bancada que
representa fazer comparações mas apenas a intenção de ver materializada a página online por
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forma a espelhar o trabalho desenvolvido e que, quando de facto a página estiver online, poderia
ser apresentada publicamente.------------------------------------------------------------------------------O autarca Gonçalo Sousa também usou da palavra para manifestar concordância com a autarca
Ana Madalena Matos acrescentando ainda que poderiam ser instruídos os alunos da
Universidade Sénior a explorar o novo site e, por altura da Feira Anual ou mesmo na futura
Feira de Artesanato, possa existir um ou vários postos de divulgação do site.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta agradeceu em nome do executivo ao autarca Luís Fernandes pelo
apoio e colaboração que tem prestado na elaboração do novo site. Assegurou ainda fazer os
possíveis para colaborar com a informação que ainda falta incluir no site. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Paula Frieza (Tesoureira) usou da palavra para enaltecer o trabalho do executivo e
sobretudo os membros eleitos da Assembleia da Junta de Freguesia, incluindo as bancadas
políticas da oposição, pela confiança depositada, pelo trabalho prestado e disponibilidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia tomando o exemplo do autarca Gonçalo Sousa, dirigiu-se à Sra.
Presidente da Junta no sentido de em conjunto com a Câmara Municipal de Benavente potenciar
o Parque 25 de Abril na senda das novas tecnologias, disponibilizando Internet sem fios gratuita
para a população. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia perguntou à Assembleia se concordava em dar a palavra aos
fregueses presentes antes da discussão do ponto 10, ao que estes acederam. Contudo não houve
ninguém que se quisesse pronunciar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia introduz o PONTO DEZ: Constituição das Comissões ou
Grupos de Trabalho para o mandato de 2009/2013, liberando o executivo da Junta uma vez que
diz respeito unicamente aos membros da Assembleia. O Sr. Presidente da Assembleia avançou
com um proposta já elaborada, com o número de Comissões, a designação das mesmas e os
autarcas eleitos pela CDU destacados para cada uma. Assim, coube às restantes bancadas
nomear representantes em cada grupo, uma vez que não houve propostas alternativas à
apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O resultado da concertação foi o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comissões ou Grupos de Trabalho----------------------------------------------------------------------Grupos de 4 elementos (Órgão Consultivo)---------------------------------------------------------------Constituídos por: 2 autarcas CDU; 1 autarca PS; 1 autarca PSD (com 1 coordenador e 1
secretário)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Comissões:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Tempos Livres, Juventude, Informação, Novas
Tecnologias e Turismo. (Membros – Luís Fernandes, Maria Gertrudes Pardão, Ana Paula
Oliveira, Maria Luísa Cardoso)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Comissão de Trânsito, Toponímia, Protecção Civil, Urbanismo e Segurança. (Membros –
Gonçalo Sousa, Maria Gabriela Coelho, Rute Moisés, Ana Madalena Matos)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Comissão de Ambiente, Saúde Pública, Qualidade de Vida e Acção Social. (Membros –
Heitor Almeida, Helena Cerqueira, Ana Paula Oliveira, Maria Luísa Cardoso)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------» Comissão de Património, Habitação, Desenvolvimento Económico e Financeiro. (Membros –
Bruno Marques, Vítor Pereira, Rute Moisés, Ana Madalena Matos)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida foram lidas as minutas dos PONTOS DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO, SEIS e
OITO, que foram aprovadas por UNANIMIDADE e assinadas pelos membros da Mesa da
Assembleia e pelos restantes autarcas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa Assembleia deu por encerrada a reunião,
pelas 00.20h da qual se lavrou a presente acta que, depois de aprovada vai ser assinada pelos
membros da Mesa. -------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa da Assembleia,

1º Secretário,

O 2º Secretário,
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