ATA N.º 13/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

.
INÍCIO: 18,30 HORAS
ENCERRAMENTO: 20.00 HORAS

No dia trinta de Junho de dois mil e quinze, na sala de reuniões do edifício da
Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezoito horas e trinta
minutos a senhora Presidente da Junta de Freguesia Inês Branco de Almeida
Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes membros do Executivo:

Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
Paula Cristina da Silva Craveiro Frieza, Tesoureira
António Pereira Rodrigues Ramalho, Vogal
Telmo Valentim Faria José, Vogal

FALTAS: Não se registaram ausências.

Pela senhora Presidente da Junta de Freguesia, Inês Branco de Almeida Correia, foi
declarada aberta a reunião pelas dezoito horas e trinta minutos, com a seguinte
ordem do dia, antecipadamente remetida a todos os membros, nos termos do
artigo décimo oitavo do Código do Procedimento Administrativo.

ORDEM DO DIA

ASSUNTO
da

ata

da

INTERESSADO

1

Aprovação
anterior

reunião

2

Aprovação da ata da 3ª reunião
extraordinária de 23/06/2015
EXPEDIENTE
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ASSUNTO

INTERESSADO

3

Envio para conhecimento de
informação relativa a atribuição
de número de policia

Câmara Municipal de Benavente

4

Envio
de
informação
relativamente à cessação de
funções da Presidente da CPCJ

CPCJ – Comissão de protecção de
crianças e jovens

CEMITÉRIO

5

Apresentação de requerimento
solicitando autorização por meio
de alvará do direito ao uso
perpétuo do coval nº 144, sito no
no cemitério 2, no cemitério de
Benavente

Secretaria da Junta de Freguesia –
Informação nº 53

6

Apresentação de requerimento
solicitando
autorização
para
colocação de pedra mármore no
coval 303, sito no talhão de cima,
sito no cemitério de Benavente

Secretaria da Junta de Freguesia –
Informação nº 54

7

Apresentação de requerimento
solicitando
autorização
para
colocação de pedra mármore no
coval nº 146 cemitério novo 2,
sito no cemitério de Benavente

Secretaria da Junta de Freguesia –
Informação nº 55

CONTABILIDADE
8

Saldos Bancários das Contas da
Junta de Freguesia

Secretaria da Junta de Freguesia

9

Resumo Diário
(SC-9) – Pocal

Secretaria da Junta de Freguesia

10

Intervenção
executivo

11

dos

de

Tesouraria

membros

do

Aprovação de deliberações em
minuta
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Secretariou a reunião o senhor Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário
da Junta de Freguesia de Benavente.

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham
tomado conhecimento do conteúdo da acta da reunião anterior, oportunamente
distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração.

PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
23/06/2015

Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham
tomado conhecimento do conteúdo da acta da 3ª reunião extraordinária de
23/06/2015, oportunamente
distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer
alteração.

CORRESPONDENCIA

PONTO 3– ENVIO PARA CONHECIMENTO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A
ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLICIA
Entidade: Câmara Municipal de Benavente
Assunto: Envio para conhecimento de informação relativa a atribuição de
número de policia

Referente ao assunto supra referido enviam ofício dirigido à Junta de Freguesia,
que a seguir se descreve:
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

PONTO 4– ENVIO DE INFORMAÇÃO RELATIVAMENTE À CESSAÇÃO DE
FUNÇÕES DA PRESIDENTE DA CPCJ
Entidade: Comissão de Protecção de Crianças e Jovens
Assunto: Envio de informação relativamente à cessação de funções da
Presidente da CPCJ

Referente ao assunto supra referido enviam ofício dirigido à Junta de Freguesia,
que a seguir se descreve:
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente falou sobre o assunto em
epígrafe, enaltecendo o trabalho desenvolvido pela Presidente cessante ao longo
dos 7 anos e felicitou a nova Presidente desejando-lhe os maiores sucessos nas
suas novas funções. Referiu ainda que a Junta de Freguesia estará sempre
disponível para ajudar naquilo que for possível este projecto, tendo em conta o
trabalho de grande importância que a Comissão desenvolve no município e na
freguesia. Não se registaram mais intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento e deliberou enviar um ofício
com cópia de parte da acta com a intervenção da Sra. Presidente, à CPCJ de
Benavente.

CEMITÉRIO

PONTO
5
–APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO
USO PERPÉTUO DO COVAL 144, SITO NO CEMITÉRIO NOVO2 NO
CEMITERIO DE BENAVENTE.
Requerente: Gracinda do Rosário das Neves Gomes
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão
por meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval 144, sito no cemitério novo
2

30 de Junho de 2015

Pág. 8/15

ATA N.º 13/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

Informação nº53 de 23/06/2015

Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 19/06/2015, na sequência de requerimento
apresentado pela requerente, relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre
informar:
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se
que o coval 144, sito no cemitério novo2, não se encontra à data concessionado.
2 – A requerente tem a intenção de concessionar coval onde foi inumado dia
29/01/2015 o seu esposo Albino dos Santos Gomes.
3 – A requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua
pretensão, autorização para concessão perpétua do referido coval.

À consideração superior
A Assistente Operacional

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa –

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por Unanimidade autorizar a concessão do
referido coval.

PONTO 6 – APRESENTAÇÃO DE
REQUERIMENTO SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE NO COVAL 303
TALHÃO DE CIMA SITO NO CEMITÉRIO DE BENAVENTE.
Requerente: Maria Adelaide Ramalho Baptista
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para colocação de
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pedra mármore no coval nº 303 Talhão de Cima

INFORMAÇÃO Nº54 de 23/06/2015
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 15/06/2015, na sequência de requerimento
apresentado pela requerente, relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre
informar:
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se
que o coval nº 303, sito no Talhão de Cima, o mesmo se encontra à data
concessionado em nome de Luiz António Baptista (Alvará em anexo).
3 – A requerente, neta do concessionário, através do requerimento supra
referenciado, constitui sua pretensão, autorização para colocação de pedra
mármore no referido coval com o seguinte epitáfio: “Luiz A. Baptista 1888-1970 /
Mário Mendes Baptista 1918-2002 / Ana Maria 1920-2010 Partiram para a morada
eterna.”

À consideração superior
A Assistente Operacional

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa–

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por Unanimidade autorizar a colocação da
pedra mármore no referido coval.

PONTO
7
APRESENTAÇÃO
DE
REQUERIMENTO
SOLICITANDO
AUTORIZAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE PEDRA MÁRMORE NO COVAL 146 NO
CEMITÉRIO NOVO 2 SITO NO CEMITÉRIO DE BENAVENTE.
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Requerente: Olga Maria Simões Gomes
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para colocação de
pedra mármore no coval nº 146 CN2

INFORMAÇÃO Nº55 de 23/06/2015
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de
Freguesia de Benavente de 15/06/2015, na sequência de requerimento
apresentado pela requerente, relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre
informar:
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se
que o coval nº 146, sito no Cemitério Novo 2, o mesmo se encontra à data
concessionado em nome da requerente (Alvará em anexo).
3 – A requerente, através do requerimento supra referenciado, constitui sua
pretensão, autorização para colocação de pedra mármore no referido coval com o
seguinte epitáfio: “Maria Emília Simões N27-07-1932 F 02-03-2015 Eterna
Saudade de Irmãs, cunhados e sobrinhos.”

À consideração superior
A Assistente Operacional

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa–

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por Unanimidade autorizar a colocação da
pedra mármore no referido coval.
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CONTABILIDADE

PONTO 9 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA –
Secretaria da Junta de Freguesia –25/06/2015

Depósitos à Ordem:
Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º 01565910530 –
cêntimos.

quinze mil e duzentos euros e setenta e nove

Conta n.º 01565909130 – dois mil cento e setenta e seis euros e noventa
centimos
Novo Banco
Conta n.º 340037390005 – vinte e cinco mil trezentos e cinquenta euros e
oitenta e três cêntimos
Conta nº 0000 9504 4384 – catorze mil euros
Conta nº 0000 9504 4481 – zero euros
Conta nº 100427818593 – vinte e cinco mil euros

Num total de oitenta e um mil setecentos e e vinte e oito euros e cinquenta e dois
cêntimos, sendo de operações orçamentais setenta e nove mil quinhentos e
cinquenta e um euros e sessenta e dois cêntimos e de operações de tesouraria
dois mil cento e setenta e seis euros e noventa cêntimos.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

30 de Junho de 2015

Pág. 12/15

ATA N.º 13/2015
REUNIÃO ORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

PONTO 10 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria
da Junta de Freguesia de Benavente
Presente o documento em epígrafe referente ao dia vinte e cinco de Junho de dois
mil e quinze que acusava os seguintes saldos:

EM COFRE:

cento e um euros e trinta e cinco cêntimos.

CGD: quinze mil trezentos e noventa e seis euros e sessenta e seis cêntimos
CGD OT: dois mil cento e setenta e seis euros e noventa cêntimos
NOVO BANCO_05: dezoito mil cento e noventa e oito euros e onze cêntimos
NOVO BANCO PP_84: catorze mil euros
NOVO BANCO _PRAZO – vinte e cinco mil euros
NOVO BANCO _81 – Zero euros
TOTAL DE BANCOS:setenta e quatro mil setecentos e setenta e um euros e
sessenta e sete cêntimos
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: setenta e quatro mil oitocentos e setenta e três
euros e dois cêntimos
Sendo que, setenta mil trezentos e vinte e sete euros e quarenta e oito cêntimos
são de operações orçamentais e quatro mil quinhentos e quarenta e cinco euros e
cinquenta e quatro cêntimos são de operações não orçamentais.

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.
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PONTO 11 – INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
O Sr. Secretário pediu a palavra para falar sobre a Festa da Amizade, que se
realizou no passado sábado. Referiu que foi uma grande Festa e endereçou os
parabéns à Comissão da Sardinha Assada 2015, que trabalhou muito e bem em
prol desta vila, das nossas gentes e dos amigos que nos visitaram. De forma
abnegada deram o seu contributo para mais um ano elevar o nome de Benavente.
Deu também os parabéns às entidades que trabalharam para que tudo se
concretizasse e à Câmara Municipal pelo facto de ter conseguido trazer cá a RTP,
que fez um excelente trabalho e levou a Festa aos 4 cantos do Mundo. Deixou
também um bem-haja à Comissão da Picaria, que muito trabalhou também para
dignificar a parte da Festa Brava, do Campino, do Cavalo e do Toiro. Mais disse que
este ano a entrada do toiro foi espectacular, com grande emoção mais uma vez,
mas com o toiro muito bem conduzido a cavalo pelos Campinos, que mostraram
perante os milhares de visitantes toda a sua mestria. Referiu-se ainda a todos os
Campinos, Ganadeiros e Cavaleiros Amadores que nos honraram com a sua
presença e que fizeram um total de 308 pessoas a cavalo, um record.
Todo o Executivo se associou a estas felicitações e entendeu enviar esta
intervenção do Sr. Secretário à Comissão da Sardinha Assada cessante, à
Comissão da Picaria e à Comissão da Sarinha Assada 2016, com votos de um bom
trabalho neste próximo ano.

PONTO 12 - APROVAÇÃO DA MINUTA
Para efeitos imediatos, foi deliberado aprovar as deliberações desta minuta nos
termos do n.º 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO
Por mais nada ter sido tratado a senhora Presidente da Junta de Freguesia de
Benavente, deu por encerrada a reunião, às vinte horas, do que para constar se
lavrou a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. No que
respeita a deliberações foi a mesma aprovada por minuta, para efeitos imediatos,
nos termos do nº 3 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.
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E eu, Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia, a
subscrevo e também assino.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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