ATA N.º 01/2013
1ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente

Aos vinte e nove dias do mês de Abril do ano de dois mil e treze, pelas vinte horas e trinta
minutos, no Nobre Auditório da Junta de Freguesia de Benavente, teve lugar a primeira sessão
ordinária da Assembleia da Freguesia de Benavente, presidida pelo Presidente da Mesa da
Assembleia de Freguesia Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos e secretariada pelo 1º
secretário Luís Álvaro da Silva Fernandes e 2º secretário Helena Maria da Cunha Serrão dos
Santos Cerqueira, de acordo com a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------1. Discussão e eventual aprovação da ata da reunião anterior;-------------------------------------------2. Discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas relativo ao ano financeiro de
2012;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Discussão e eventual aprovação do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia de
Benavente, referente ao ano de 2012;----------------------------------------------------------------------------4. Discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2013;-------5. Discussão e eventual aprovação da 1ª Revisão às GOP – Grandes Opções do Plano do ano
financeiro de 2013;-----------------------------------------------------------------------------------------------------6. Apreciação do Inventário de Bens móveis, imóveis e viaturas da Junta de Freguesia;----------7. Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------O Presidente da Mesa saudou os autarcas presentes tendo informado, antes do período da
Ordem de Trabalhos, que o autarca do PSD, Filipe Almeida, pedira a suspensão do mandato
por um período inferior a trinta dias e que fora substituído pela autarca Patrícia Silva que já
tomara posse. Informou ainda que, no início do ano, a autarca do PS, Rute Reis, apresentara o
pedido da sua renúncia do mandato. Foram contactados os responsáveis do PS para indicarem
quem a substituiria, tendo sido reportado que não tinha havido sucesso imediato em encontrar
substituição para a autarca. O Sr. Presidente da Mesa acrescentou a informação mais recente
que lhe havia sido comunicada por parte do PS, dando conta que a autarca Maria Luísa
Cardoso representaria sozinha a bancada do PS na Assembleia de Freguesia uma vez que a
autarca designada para substituição da autarca Rute Reis não tinha disponibilidade para o dia
em que se realizava a reunião. Em função da referida ausência a Assembleia de Freguesia
funcionou com 17 autarcas.-----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia informou que recebera da Assembleia Municipal um voto de
pesar pelo falecimento de João Sabino, como também fora feito por esta Assembleia de
Freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em seguida o Sr. Presidente da Mesa deu início ao período antes da Ordem de Trabalhos
tendo perguntado aos autarcas se desejavam usar da palavra nesse período, registando os
pedidos de intervenção dos autarcas Ana Paula Oliveira, Vítor Pereira, Gonçalo Sousa e Heitor
Almeida. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo sido cedida a palavra, a autarca Ana Paula Oliveira cumprimentou os presentes e disse
que a sua intervenção estava relacionada com a dupla tributação da publicidade e que embora
sabendo que já tinham sido feitas várias diligências, nomeadamente, através da Câmara
Municipal, referiu desconhecer quaisquer conclusões relativas ao assunto, acrescentando que
as pessoas que a abordaram estão preocupadas com a indefinição. A autarca afirmou ainda
que interpretara a resposta enviada pelo Sr. Provedor de Justiça como dando razão à maioria
das pessoas e terminou a intervenção solicitando à Sra. Presidente da Junta informações
adicionais sobre o assunto.------------------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, interveio o autarca Vítor Pereira que quis com a sua intervenção chamar a
atenção para a falta de acessibilidades que existem junto da Repartição de Finanças onde
testemunhara a dificuldade das pessoas com problemas de mobilidade ao aceder àquele local.
O autarca pediu à Sra. Presidente que fizesse chegar esse reparo à Câmara Municipal.----------Seguiu-se o autarca Gonçalo Sousa que tomou a palavra para, com a permissão do Sr.
Presidente da Mesa, apresentar uma Moção que leu à Assembleia. O teor desta centrava-se
na unidade de saúde, relativamente à mudança física operada nas instalações do SAP, sem
nada ter sido comunicado, nem à Junta de Freguesia nem à Comissão de Utentes. Concluída a
leitura entregou a Moção na Mesa e o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos
autarcas se alguém desejava pronunciar-se sobre a mesma. Não havendo pedido de
intervenções a Moção foi submetida a votação e foi aprovada por UNANIMIDADE. O Sr.
Presidente da Mesa da Assembleia informou os autarcas de que a Moção iria ser enviada às
entidades oficiais que constavam na Moção. Esta foi anexada à presente ata como ANEXO A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que o autarca Heitor Almeida desistira da sua intervenção e não havendo mais
pedidos, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta que começou por
saudar os autarcas, cumprimentando os fregueses presentes dizendo-lhes que era com muito
gosto que os recebia, e apresentou o seu voto de pesar ao autarca Bruno Marques pelo
falecimento da sua avó.----------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à autarca Ana Paula Oliveira sobre o problema da dupla tributação, a Sra.
Presidente confirmou que a Junta de Freguesia tem, desde 2009, a competência delegada pela
Câmara para a tributação da publicidade, acrescentando que é isso que tem acontecido,
isentando, porém, o comércio tradicional. Continuou, dizendo que com a entrada em vigor do
“Licenciamento Zero”, a partir do dia 2 de Maio, a situação sofreria alterações. O que esteve na
origem daquilo a que veio a ser entendido como dupla tributação, segundo a Sra. Presidente,
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respeitava à tributação anual que, nomeadamente, a Delegação Regional de Santarém Estradas de Portugal, fazia a todos aqueles que solicitassem um parecer. A Sra. Presidente
reforçou que os pareceres são pedidos uma só vez e são válidos enquanto se mantiverem as
condições apreciadas no parecer emitido, assim, não faria sentido tributar com uma taxa anual
estes pareceres. A este respeito, a Sra. Presidente referiu ainda que com a entrada em vigor
do “Licenciamento Zero”, a maior parte dos agentes comerciais ficariam isentos de qualquer
taxa, exemplificando que, no caso de uma empresa ter publicidade no seu terreno ou área
edificada não deve pagar qualquer taxa. Contudo, a Sra. Presidente colocou algumas reservas
em relação a todo este processo, projetando para a Assembleia futura, melhores
esclarecimentos, uma vez que nessa altura já terá entrado em vigor a referida medida de
licenciamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta ao autarca Vítor Pereira, a Sra. Presidente considera que colocou uma questão
pertinente ao falar nos acessos aos edifícios públicos pois muitos têm o mesmo problema.
Observou que a rampa não foi colocada aquando da sua construção e depois nada mais foi
feito. E concluiu dizendo que o acesso a alguns edifícios já foi entretanto resolvido, como o
Tribunal e a Câmara, mas que faria chegar à repartição de finanças o problema levantado
nesta reunião da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------------------------------Quanto à Moção apresentada pelo autarca Gonçalo Sousa, a Sra. Presidente reforçou dizendo
que um serviço que tinha um local criado com todas as condições para os utentes e
funcionários, fora transferido para outro sem as mesmas condições, como foi comprovado
localmente. Disse ainda saber que o Sr. Diretor da ACES do Tejo marcara uma reunião com a
Câmara Municipal para o dia 4 de Maio, onde esclareceria estas situações, e acrescentou a
Sra. Presidente que era do seu conhecimento que a intenção não era prejudicar nem complicar
mas rentabilizar os recursos humanos existentes e se fosse necessário, voltava tudo para o
local onde estava.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais respostas nem pedidos de intervenção o Sr. Presidente da Mesa deu em
início ao Ponto UM da Ordem de Trabalhos – Discussão e eventual aprovação da ata da
reunião anterior, tendo disponibilizado a palavra aos autarcas que se quisessem pronunciar.
Pediu a palavra a autarca Ana Paula Oliveira que indicou algumas sugestões de correção à
ata. Feitas as devidas correções o Presidente da Mesa colocou à votação a ata da reunião
anterior tendo a mesma sido aprovada por UNANIMIDADE, com a abstenção da autarca
Helena Cerqueira, por ausência.-----------------------------------------------------------------------------------Em seguida o Sr. Presidente propôs à Assembleia que a discussão dos Pontos DOIS e TRÊS e
os Pontos QUATRO E CINCO da Ordem de Trabalhos, pudessem ter a introdução em conjunto
e a votação em separado. Esses pontos seriam igualmente aprovados em minuta. Com a
concordância dos membros da Assembleia foram colocados a discussão os Pontos DOIS e
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TRÊS: Ponto DOIS - Discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas relativo ao ano
financeiro de 2012; Ponto TRÊS - Discussão e eventual aprovação do Relatório de Atividades
da Junta de Freguesia de Benavente, referente ao ano de 2012.-----------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta para que fizesse a
apresentação da Prestação de Contas e do Relatório de Atividades da Junta de Freguesia. A
Sra. Presidente começou a apresentação dizendo que o documento representava toda a
atividade financeira com todas as revisões e alterações orçamentais que foram ocorrendo ao
longo do ano de 2012. Enunciou os fluxos de caixa e explicou todo o movimento financeiro,
sendo que todas as informações veiculadas constam dos documentos discutidos. A Sra.
Presidente terminou a apresentação do Ponto DOIS declarando-se disponível aos autarcas
para mais explicações.------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao Ponto TRÊS - Relatório de Atividades da Junta de Freguesia, a Sra.
Presidente começou a apresentação dizendo que conforme a Prestação de Contas evidencia
os recursos financeiros da Junta, o Relatório manifesta a sua vida prática. Nele se indica o
número de eleitores da freguesia, a identificação dos membros da Junta e da Assembleia, o
mapa do quadro de pessoal que, quando foi elaborado ainda constava nele a funcionária
Arlinda de Jesus Prior, que à data da reunião já não se encontrava ao serviço; a sua
organização contabilística, a aplicação do resultado líquido do exercício do controlo orçamental
da Receita e da Despesa, bem como a conta Operações de Tesouraria e os Saldos em
Instituições bancárias. A Sra. Presidente terminou a explicação do Ponto TRÊS declarando
estar à disposição dos autarcas para mais alguma explicação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa perguntou aos autarcas se pretendiam usar da palavra e como
ninguém se pronunciou, submeteu à votação o Ponto DOIS da Ordem de Trabalhos –
Prestação de Contas do ano financeiro de 2012, tendo o mesmo sido aprovado por MAIORIA,
com a abstenção das autarcas do PSD.-------------------------------------------------------------------------Em seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou à discussão o PONTO TRÊS da Ordem de
Trabalhos - Relatório de Atividades do ano de 2012, tendo perguntado aos autarcas se
pretendiam usar da palavra. Como ninguém se pronunciou foi o PONTO TRÊS submetido a
votação e aprovado por MAIORIA com a abstenção das autarcas do PSD.---------------------------Em seguida o Sr. Presidente da Mesa, colocou à discussão o Ponto QUATRO - 1ª Revisão
Orçamental do ano financeiro de 2013, e o Ponto CINCO - 1ª Revisão às GOP – Grandes
Opções do Plano do ano financeiro de 2013, que como proposto, foram analisadas em
conjunto e votadas em separado.----------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia para explicar
os documentos. A Sra. Presidente afirmou que os documentos eram de fácil interpretação,
tendo porém feito as referências mais importantes, nomeadamente, a menção à primeira
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alteração orçamental do ano financeiro de 2013 e a necessidade de absorver na receita o saldo
da gerência anterior e a necessidade que sempre há de reforçar ou diminuir algumas rubricas,
como foi o caso do reforço do protocolo com IEFP. A Sra. Presidente explicou,
pormenorizadamente, rubrica a rubrica, qual o reforço que cada uma teve e o motivo desse
reforço.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Passou

de

seguida

ao

Ponto

CINCO

-

1ª
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às

GOP,

tendo

explicado

pormenorizadamente, as ações reforçadas e os motivos, colocando-se à disposição dos
autarcas para esclarecer qualquer dúvida.----------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa perguntou aos autarcas se pretendiam usar da palavra e não se
tendo registado qualquer pedido de intervenção, submeteu à votação o Ponto QUATRO da
Ordem de Trabalhos que foi aprovado por MAIORIA, com a abstenção das autarcas do PSD.--Seguidamente, o Sr. Presidente da Mesa submeteu à votação o Ponto CINCO da Ordem de
Trabalhos que foi também aprovado por MAIORIA, com a abstenção das autarcas do PSD.-----Foi depois colocado à discussão o Ponto SEIS da Ordem de Trabalhos - Apreciação do
Inventário de bens móveis, imóveis e viaturas da Junta de Freguesia. O Sr. Presidente da
Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta que começou por dizer que o documento reflete
todo o imobilizado e o património da Junta de Freguesia, estando nele representado tudo o que
seria o equipamento novo da Junta, tudo o que foi abatido por não ter valor e recuperação.
Encontra-se ainda representado o lote de terreno onde foi construída a Sede e que a
construção do edifício também se encontra registada na conservatória e na repartição de
finanças, estando assim cumpridas todas as formalidades legais. Ficou depois à disposição
dos autarcas para qualquer informação adicional.------------------------------------------------------------Uma vez que o Ponto SEIS não estava sujeito a votação o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia perguntou se alguém queria usar da palavra, não se tendo registado qualquer
pedido de intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------Foi de seguida colocado à discussão o Ponto SETE da Ordem de Trabalhos –
Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------Dada a palavra à Sra. Presidente da Junta, a mesma informou que tivera conhecimento de que
o documento não chegara a todos os autarcas, o que lamentava, pois tinha sido enviado no dia
22 de Abril, tendo passado a destacar o mais relevante. Começou por dizer que estavam a ser
recuperados os parques infantis sendo que o da Vila das Areias já estaria recuperado. Iniciarase também a recuperação do parque dos Foros da Charneca e do ringue desportivo da Casa
do Povo. Foram ainda dinamizadas as atividades de tempos livres e a realização do troféu
“César Luiz”. No cemitério fora inaugurado o memorial à poetisa Natércia Freire, e acrescentou
ainda a Sra. Presidente que seria colocada uma réplica do golfinho original na fonte do
Golfinho, que têm vindo a proceder à limpeza das rotundas e de todos os espaços da
competência da Junta.-------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Uma vez que o Ponto SETE não estava sujeito a votação, o Sr. Presidente da Mesa da
Assembleia perguntou se alguém queria usar da palavra e registou os pedidos dos autarcas
Heitor Almeida e Ana Paula Oliveira.-----------------------------------------------------------------------------O autarca Heitor Almeida usou a palavra para lamentar o aumento do desemprego na
freguesia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A autarca Ana Paula Oliveira tomou a palavra para perguntar se não seria possível à Junta
elaborar um projeto para tornar a Rotunda da Lezíria mais bonita. Congratulou a Junta pelo
esforço feito e reforçou que apesar de limpa e arranjada encontra-se, nas palavras da autarca,
tristinha e pobrezinha. Deixou a proposta no sentido de poder encontrar-se alguém, ou algum
grupo que possa ajudar no projeto da Rotunda.---------------------------------------------------------------A Sra. Presidente da Junta tomou a palavra para responder ao autarca Heitor Almeida,
confirmando que o desemprego aumentou, enfatizando que o mais gravoso era existir mais
desemprego do que ali estaria representado porque muitos já perderam o direito ao subsídio e
outros nunca o tiveram.-----------------------------------------------------------------------------------------------Em resposta à autarca Ana Paula Oliveira, acerca do embelezamento da Rotunda, referiu que
era algo que constava nos objetivos da Junta mas, infelizmente, outras prioridades e outras
responsabilidades apareceram. Só o projeto para a Rotunda custa 1.500€ e não é possível ter
essa verba, daí que atualmente, só conseguirão mantê-la arranjada e limpa.-------------------------A autarca Maria Luísa Cardoso pediu a palavra para referir que passa ali todos os dias e notase a diferença entre a limpeza e tratamento da Rotunda desde que passou para a
responsabilidade da Junta de Freguesia. Referiu que mais vale estar assim do que como
esteve durante muito tempo, antes de ser competência da Junta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção, o Sr. Presidente da Mesa informou que o 1º
Secretário procederia à leitura das minutas dos Pontos DOIS, TRÊS, QUATRO E CINCO da
Ordem de Trabalhos para serem postas à aprovação dos autarcas.-------------------------------------Foi lida a minuta do Ponto DOIS - Discussão e eventual aprovação da Prestação de Contas
relativa ao ano financeiro de 2012 - O Sr. Presidente submeteu a minuta a votação e a mesma
foi aprovada por UNANIMIDADE.----------------------------------------------------------------------------------Em seguida foi lida a minuta do Ponto TRÊS – Discussão e eventual aprovação do Relatório de
Atividades da Junta de Freguesia referente ao ano de 2012. O Sr. Presidente submeteu a
minuta a votação e a mesma foi aprovada por UNANIMIDADE.------------------------------------------Em seguida foi lida a minuta do Ponto QUATRO - Discussão e eventual aprovação da 1ª
Revisão Orçamental do ano financeiro de 2013. O Sr. Presidente submeteu a minuta a votação
e a mesma foi aprovada por UNANIMIDADE.------------------------------------------------------------------Em seguida foi lida a minuta do PONTO CINCO - Discussão e eventual aprovação da 1ª
Revisão às GOP – Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 2013. O Sr. Presidente
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submeteu a minuta a votação e a mesma foi aprovada por UNANIMIDADE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que a sessão estava a encerrar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia perguntou
aos fregueses presentes na sala se desejavam usar da palavra. Como nenhum manifestou
essa vontade, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a sessão, pelas
vinte e uma horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que, depois de
aprovada, vai ser assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.------------------------------------

O Presidente,

O 1º Secretário,

O 2ª Secretário,
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