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ATA N.º 03/2012 

 
 

3ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente 
 
 

Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de dois mil e doze, pelas vinte horas e trinta 

minutos, no Nobre Auditório do Edifício da Junta de Freguesia de Benavente, em Benavente, 

teve lugar a terceira 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 2ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2012;--------

3. Discussão e eventual aprovação da 2ª revisão às GOP – Grandes Opções do Plano do ano 

financeiro de 2012;------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Acompanhamento das atividades da Junta de Freguesia de Benavente;----------------------------- 

Antes de se proceder à chamada o Sr. Presidente da Mesa informou os autarcas que o autarca 

da CDU, Bruno Marques, alegando motivos pessoais, fizera chegar à Mesa um pedido de 

suspensão do seu mandato por um período inferior a 30 dias. Disse ainda que contactando os 

autarcas que se seguiam na lista chegou-se ao autarca Daniel Alexandre Custódio Manuel que 

já esteve presente como membro da Assembleia e, por isso, não seria necessário tomar posse, 

seria por isso chamado na sua vez.------------------------------------------------------------------------------ 

O 2º secretário procedeu à chamada dos autarcas para a assinatura do livro de presenças, 

verificando que não se registavam ausências. ----------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa deu início ao período antes da Ordem de Trabalhos e perguntou aos 

autarcas se desejavam usar da palavra nesse período, registando os pedidos de intervenção 

dos autarcas Maria Luísa Cardoso, Rute Reis, Maria Gabriela Serrão, Maria Gertrudes Pardão, 

Vítor Pereira, Gonçalo Sousa, Heitor Almeida, Ana Paula Oliveira, Filipe Almeida e Helena 

Cerqueira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Helena Cerqueira que, cumprimentou os 

presentes e disse que as suas palavras eram apenas para agradecer à Sra. Presidente da 

Junta de Freguesia, uma vez que a situação dos dois sentidos de trânsito, existentes na rua 

que fica por detrás do posto da GALP tinha sido resolvida. A situação tinha sido apresentada 

na reunião da Assembleia de Freguesia, em Junho de 2011, depois de exposta à Câmara 

Municipal e dos técnicos verificarem e confirmarem o perigo que os dois sentidos da via 

representava para os utentes, efetuaram todas as diligências legais e, em reunião do executivo 

municipal foi decidido, por unanimidade, alterar o sentido do trânsito passando a existir um 

único sentido. Acrescentou ainda a autarca que no Boletim Oficial da Câmara Municipal, em 

Agosto de 2011, foi essa deliberação publicada ficando, contudo, sujeita ao cabimento de 

verba, e em Agosto do corrente ano, verificou que os sinais estavam colocados e não levantam 
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quaisquer dúvidas. Observou ainda a autarca que alguns condutores não estão a cumprir os 

sinais de trânsito colocados e circulam em sentido contrário.----------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Maria Luísa Cardoso, que deu as boas 

noites aos presentes e disse desejar com a sua intervenção enaltecer as iniciativas que se 

realizaram na freguesia e no município, apesar do contexto tão negativo de crise que se está a 

viver, sublinhando o impacto disso na economia local, assim como na imagem do município. A 

autarca abordou a realização do Campeonato Mundial de Atrelagem, que pela primeira vez se 

realizou em Portugal e decorreu nas instalações da Companhia das Lezírias, no concelho de 

Benavente. Referiu que é algo a louvar e enaltecer, porque o concelho fora escolhido entre 

candidatos do mundo inteiro. A autarca fez menção às “Tasquinhas”, como um evento que traz 

visitantes à terra e da já tradicional edição dos “15km de Benavente”, na sua vigésima quinta 

edição, onde, nas palavras da autarca, cada vez mais a “prata da casa” fala mais alto e, por 

estas situações, consegue-se fazer boas iniciativas com custos reduzidos, disse. A autarca 

congratulou ainda a Sociedade Filarmónica Benaventense que participou no concurso 

internacional de música, no Fundão, pela menção honrosa do aluno Hugo Cação na sua 

participação ao piano. No final da sua intervenção a autarca referiu-se ao evento “Animagosto” 

que a Junta de Freguesia promoveu pela primeira vez, aproveitando o estágio da jovem Joana 

Barnabé e quis em nome da bancada do PS que ficasse registado nesta ata um louvor à 

estagiária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Rute Reis, que cumprimentou os presentes 

e disse que, não menosprezando o trabalho já feito, queria falar mais uma vez no site da Junta 

de Freguesia. Na opinião da autarca, o site, não comparando com outros, devia apostar e dar a 

conhecer às pessoas o executivo da Junta e os membros da Assembleia de Freguesia, porque 

há pessoas que gostam de saber. Entende que se devia apostar também na existência de um 

balcão virtual que a autarca considera ser uma boa ferramenta para quem não vive em 

Benavente e quer tratar de assuntos na Junta. Acrescentou que nos tempos que correm, nada 

melhor do que poder fazê-lo pela Internet. Referiu ainda que será um bom meio para dar a 

conhecer às pessoas, o comércio, a restauração, e acaba por ser também um cartão-de-visita. 

A autarca perguntou ainda, por saber que há um psicólogo e uma terapeuta da fala, como 

funcionam as consultas, referindo que não soube dar a resposta a quem já lhe perguntou, e 

desejaria saber como são direcionadas, quais os horários e quem pode usufruir dessas 

mesmas consultas, conclui.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Maria Gabriela Serrão que deu as boas 

noites e disse querer saudar em particular os autarcas Luís Fernandes e Gonçalo de Sousa 

pelo nascimento dos seus filhos. Disse ter só uma pequena comunicação a fazer sobre um 

evento que a Junta de Freguesia iria promover, no Centro Cultural de Benavente, nos dias 19, 

20 e 21 de Outubro, evento que teria o nome de “Um livro por um alimento”. A iniciativa seria 

realizada em parceria com os Bombeiros de Benavente e teria como finalidade a recolha de 

bens alimentares a ser distribuídos, posteriormente, por famílias carenciadas referenciadas 

pela Ação Social da Câmara Municipal ou que sejam do conhecimento pessoal do executivo da 
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Junta ou de algum membro da Assembleia. No decorrer desses dias acontecerão atividades, 

como pólo de atração para levar as pessoas ao local da iniciativa.--------------------------------------

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Maria Gertrudes Pardão que deu as boas 

noites aos presentes e os parabéns pelos nascimentos dos filhos aos autarcas Luís Fernandes 

e Gonçalo Sousa. A sua intervenção prendeu-se com o que a autarca Luísa Cardoso já 

referira, o evento “Animagosto”. Referiu que essa atividade que a Junta de Freguesia 

promoveu de 20 de Agosto a 7 de Setembro, englobou 28 crianças repartidas por dois grupos, 

dos 6 aos 10 anos e dos 11 aos 14 anos. A iniciativa dinamizada pela estagiária Joana 

Barnabé, só foi possível, nas palavras da autarca, com a colaboração da ADCB. Referiu ainda 

que a jovem, que é também professora na Universidade Sénior, apareceu o ano passado na 

Universidade e faz parte de um grande número de jovens licenciados no desemprego, mas 

apresenta-se de coração aberto e deseja dar o seu melhor voluntariamente. A autarca saudou 

ainda a Junta de Freguesia pela referida iniciativa, principalmente por ser nas férias, onde os 

pais querem que os seus filhos estejam ocupados. E acrescentou que se as crianças não estão 

ocupadas podem enveredar por caminhos complicados, e haver estas iniciativas, sejam elas da 

Junta ou de outras instituições, é de louvar e continuar. A autarca reforçou os parabéns à Junta 

de Freguesia pela iniciativa, pois na sua opinião contribuiu para que as nossas crianças se 

sintam cada vez mais úteis. Referiu, por fim, que é de louvar o que a Junta de Freguesia fez 

este ano e deu os parabéns à Sra. Presidente da Junta, deixando o repto para que o continue a 

fazer.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao autarca Vítor Pereira que falou sobre o 

desemprego. Alertou para este grande problema do país causado por políticas desastrosas há 

mais de 38 anos de democracia. Disse que o desemprego é hoje sentido direta ou 

indiretamente por milhares de portugueses e que infelizmente não há família que não tenha no 

seu seio alguém que não esteja a passar por este flagelo. Indicou depois alguns números de 

desempregados que têm a ver com o nosso município, classificando-os como números muito 

alarmantes e referindo que o caminho que se segue irá seguramente aumentar estes números. 

Prosseguiu a sua intervenção referindo que com o aumento da taxa de desemprego surgem, 

logicamente, os problemas e as desigualdades sociais. Mostrou-se preocupado com o 

agravamento destes números e com as consequências que daí resultarão, não só no país, mas 

também no nosso município. Sugeriu que em vez de andar a cumprir acordos que foram 

forjados devido à incompetência de quem nos tem governado, deveriam criar condições para 

as nossas famílias e para o futuro dos nossos filhos. Se hipotecarmos isso hoje, amanhã 

estaremos todos a viver abaixo do limiar da pobreza, concluiu.--------------------------------------------

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao autarca Gonçalo Sousa que começou por 

agradecer aos presentes os votos de felicidades. Disse que em seu nome e em nome dos 

eleitos da CDU, queria entregar uma Moção para fazer chegar aos grupos parlamentares da 

Assembleia da República. Lida a Moção foi a mesma entregue ao Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia que a constituiu ANEXO desta ata e a submeteu à votação dos autarcas.-------------- 

O Sr. Presidente da Mesa colocou à votação a Moção apresentada pelos eleitos da CDU e a 
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mesma foi aprovada por MAIORIA com os votos a favor dos autarcas da CDU e do PS e com 

os votos contra dos autarcas do PSD.----------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao autarca Heitor Almeida que deu as boas noites aos 

presentes e disse aproveitar para dar os parabéns ao Presidente da Mesa da Assembleia, pela 

passagem do seu aniversário, bem como os parabéns aos autarcas Luís Fernandes e Gonçalo 

Sousa por terem sido pais. Falou depois sobre a passagem para peões na E.N. 118 junto à 

Fonte do Golfinho, onde já não se conhecem as marcações. Referiu ainda que esta situação 

pode fazer com que um automobilista que não conheça Benavente, não pare porque não vê 

sinais. Deixou apenas este alerta para que a Sra. Presidente da Junta possa alertar o vereador 

do pelouro para esta situação.--------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Ana Paula Oliveira que cumprimentou os 

presentes e desejou muita saúde para os bebés dos autarcas que foram pais recentemente. 

Referiu depois que o verão chegara ao fim e a freguesia tinha recebido mais uma vez os 

festejos em honra de N.ª Sr.ª da Paz, que dignificaram a terra, onde mais uma vez um grupo de 

pessoas abdicou do seu tempo para levar a cabo uma Festa tão querida às gentes da vila. A 

autarca referiu que o problema apresentado sobre o Centro Escolar já fora resolvido. Contudo, 

existem outras queixas mais recentes, do corpo docente e auxiliares, que se têm vindo a 

agravar, relacionadas com a falta de água, uma vez que a pressão não é suficiente nas casas 

de banho, obrigando a andar constantemente com as garrafas de lixívia. Trata-se de crianças, 

o que obriga a um maior cuidado de limpeza porque está em risco a sua saúde, disse a 

autarca. E acrescentou que foi explicado inicialmente que estaria ali projetada uma 

urbanização com umas vivendas e que o Centro Escolar ficaria junto a essas vivendas. Essa 

urbanização não se construiu e a pressão da água não se alterou, continuando igual. E notou a 

autarca que, embora sabendo que a Sra. Presidente não tenha poder para resolver este 

assunto, pediu para intervir junto da Câmara Municipal para tentar solucionar o problema.--------

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao autarca Filipe Almeida que deu as boas noites aos 

presentes e os parabéns aos autarcas que foram recentemente pais. Disse que a sua 

intervenção se debruçava sobre a realização das festas da freguesia. Felicitou a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia pela realização das “Tasquinhas” e pela dinamização que as 

coletividades deram ao espaço. Felicitou a Junta de Freguesia pelas “Noites de Verão”, que no 

seu entender correram bem e felicitou ainda as Comissões de Festas de Nª. Sr.ª da Paz e da 

“Sardinha Assada”, que decorreram sem incidentes. Desejou ainda os maiores sucessos às 

novas Comissões de Festas e referiu a iniciativa interessante da nova Comissão da “Sardinha 

Assada” relativamente à “eco-caneca”, uma ideia que permitirá reduzir o número de copos de 

plástico no chão e que melhorará o aspeto da vila.------------------------------------------------------------

Não havendo mais intervenções, o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da 

Junta que desejou boa noite a todos e cumprimentou os fregueses presentes. Em resposta à 

autarca Helena Cerqueira disse que o executivo congratulou-se com a situação  porque este 

era um problema grave, o da circulação do trânsito na rua por detrás das bombas da GALP. A 

colocação dos sinais, que tanta falta fazia, fez desaparecer esse problema.-------------------------
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Em resposta à autarca Maria Luísa disse que o executivo ficara muito satisfeito pelo 

Campeonato Mundial de Atrelagem, que se realizou na Companhia das Lezírias. Notou que 

tinha tido cerca de 500 participantes de todo o mundo, o que para Samora Correia e Porto Alto 

foi muito significativo em termos de comércio e atividades de negócio. Acrescentou a Sra. 

Presidente que a Junta também se associa a todas as felicitações às entidades que 

organizaram as demais festas de verão, referindo que seria também enviado um voto de louvor 

através da Assembleia de Freguesia a todos os que proporcionaram essas festas, 

particularizando as colectividades que participaram uma vez mais nas “Tasquinhas”. A Sra. 

Presidente revelou ter uma satisfação a dar a todos os membros da Assembleia de Freguesia e 

também aos fregueses presentes, a propósito da não participação da Junta de Freguesia com 

“stand” na feira anual. Justificou que tal se deveu ao fato da Junta ter concentrado a sua 

atividade na execução da sede e por esse motivo não existiam motivos de suficiente relevo 

para apresentar uma exposição apelativa. Acrescentou, dizendo que naquele espaço pôde a 

Sociedade Filarmónica promover as suas actividades e que por esse motivo considerou que 

desta forma o espaço também serviu, com grande utilidade, os fregueses.-----------------------------

Relativamente à intervenção da autarca Luísa Cardoso acerca da ocupação de tempos livres, 

assunto também abordado pela autarca Gertrudes Pardão, a Sra. Presidente afirmou ter 

grande gosto de ter a animadora cultural, Joana Barnabé, através de uma parceria que a Junta 

realizou com a ADCB e com isso conseguiu-se que durante 3 semanas, 28 crianças e jovens 

pudessem ter atividades de tempos livres com a criação de 2 grupos que a animadora 

dinamizou, dando a possibilidade de não estarem em casa.------------------------------------------------

Em resposta à autarca Rute Reis que falou do site da junta referiu que se tem vindo a fazer um 

esforço crescente para ter o site atualizado e com a dinamização pretendida, fazendo notar 

que, nos meses mais recentes se tem conseguido ter em dia as iniciativas, os documentos que 

vão sendo aprovados, as atas de 2011 e de 2012 e seriam colocadas ainda as de 2010, de 

forma a ficar todo o actual mandato. Referiu ainda que relativamente ao balcão virtual, já 

existem alguns documentos preparados para estarem disponíveis mas, de momento ainda não 

seria possível. Relativamente à questão do psicólogo e da terapeuta da fala, a Sra. Presidente 

clarificou que trabalham em articulação com as escolas, dizendo que servem para apoiar os 

terapeutas e psicólogos que estão na escola e que só por si não conseguem suprir todas as 

necessidades. Acrescentou ainda que conseguem acompanhar algumas famílias e que o 

horário da terapeuta da fala é à 2ª feira das 13:30h às 19:30h; 3ª feira das 17:30h às 19:30h; 4ª 

feira das 14:30h às 19:30h. O horário do psicólogo é dentro dos mesmos horários às 4ªs e 5ªs 

feiras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Relativamente às questões levantadas pela autarca Gabriela, a Sra. Presidente esclareceu que 

o evento deveu-se ao facto de haver muitos livros e de até já se realizarem campanhas e 

vendas a favor de instituições, como foi o caso do CRIB. Esclareceu que tinham pensado fazer 

o mesmo novamente mas, como aparecem muitas famílias que não têm que comer, pensou-se 

nesta campanha para distribuir os alimentos a famílias designadas ou pela Ação Social da 

Câmara, ou por conhecimento do próprio executivo, dizendo ainda que existia muita esperança 
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em conseguir uma boa quantidade de alimentos para distribuir.-------------------------------------------

Relativamente à intervenção da autarca Gertrudes Pardão que falara no evento “Animagosto” e 

na Joana Barnabé, reforçando os seus méritos, uma vez que a conhece muito bem porque 

leciona Expressão Corporal e Dança na Universidade Sénior. Acrescentou que existem outros 

jovens licenciados, desempregados, que abordam os coordenadores da Universidade e dizem 

que querem trabalhar mesmo não ganhando nada, encarando a atividade como um forma de 

se sentirem ocupados.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Em resposta ao autarca Vítor Pereira que falou do flagelo que atravessam as famílias, porque 

não há nenhuma que não tenha uma ou duas pessoas no desemprego, ou ainda, quando num 

casal estão os dois desempregados, a Sra. Presidente disse que é uma grande preocupação 

nacional, com dados alarmantes, notando que no concelho as coisas também estão muito 

complicadas, até porque os números apresentados não serão totalmente reais, referindo-se ao 

número crescente de apresentações quinzenais para efeitos de validação do subsídio de 

desemprego, e concluiu dizendo que algumas pessoas já nem se podem apresentar porque 

esgotaram o tempo do desemprego.------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à moção apresentada pelo autarca Gonçalo Sousa, subscrita por todos os 

membros da CDU, contra a situação económica e financeira do país a Sra. Presidente 

manifestou a sua concordância e a vontade de se associar à referida moção.-------------------------  

Relativamente à intervenção do autarca Heitor Almeida, a Sra. Presidente notou que o 

problema referido já foi levado à reunião mensal com o vice-presidente da Câmara Municipal e 

que para o caso, notou que não são só essas passadeiras que não se vêem, como também os 

sinais na Av. António Calheiros Lopes, pois as árvores cresceram e taparam a indicação das 

passadeiras. Disse a Sra. Presidente que tomou boa nota e que iria reforçar a informação junto 

da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em resposta à autarca Ana Paula Oliveira, quanto à situação do Centro Escolar, a Sra. 

Presidente disse que foi feita pressão da parte da Junta para verem o que se passava com o 

tapete e as barras de ferro. Acrescentou que o vereador Carlos Coutinho esteve lá e, por isso, 

pensa que já foi tudo visto. Sobre o problema da falta de pressão da água, de que não tinha 

conhecimento, disse que transmitiria e tentaria saber o que se passa.-----------------------------------

Relativamente à intervenção do autarca Filipe Almeida, que na sua intervenção falara na eco-

caneca da “Sardinha Assada”, a Sra. Presidente considerou uma ideia original e positiva mas 

refere que há que aguardar para ver se efetivamente esta ideia engraçada e original ajuda a 

limpar a vila.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depois de respondidas a todas as perguntas a Sra. Presidente da Junta colocou-se à 

disposição dos autarcas para mais alguma questão. O Sr. Presidente da Mesa perguntou se 

alguém queria ainda usar da palavra e os autarcas Vítor Pereira, Rute Reis e Heitor Almeida 

pediram para intervir novamente.----------------------------------------------------------------------------------- 

O autarca Vítor Pereira informou a Sra. Presidente da Junta que, nos Foros da Charneca, a 

água sai castanha dos canos e que as pessoas estão cansadas de reclamar. Pediram-lhe por 
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isso que solicitasse à Sra. Presidente da Junta a apresentação desta reclamação dos 

moradores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A autarca Rute Reis usou novamente a palavra para dizer que na sua intervenção e no 

seguimento do evento “Um livro por um alimento”, se esquecera de informar que em frente do 

café “Texas” há uma loja que vende roupa usada mas, além disso recebe roupa que depois de 

tratada é entregue para famílias carenciadas, referenciadas pela Câmara. A proprietária da loja 

já tem voluntárias para esse serviço e que se alguém lá quiser ir entregar roupa para ser 

entregue, elas tratam de tudo, dizendo que pensa ser uma atitude a enaltecer.-----------------------

O autarca Heitor Almeida referiu-se à difícil situação do país, que fará aumentar a insegurança. 

Considera que vão aumentar os roubos e faz notar que na vila de Benavente, a partir das 

20:00h já não há quase ninguém nas ruas porque as pessoas têm medo de sair à noite. Ele 

próprio, se tem de sair mais tarde, à noite, confessa que tem medo de passar em certos sítios. 

Pede o autarca para alertar a GNR para uma patrulha mais atenta e vigilância apertada.----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Mesa deu de novo a palavra à Sra. Presidente da Junta que disse ter 

tomado boa nota da informação da autarca Rute Reis e disse ao autarca Heitor Almeida que a 

GNR sabe da insegurança e tem conhecimento de tudo, acrescentando que fará chegar essa 

preocupação à Câmara Municipal e também à GNR.---------------------------------------------------------

A Sra. Presidente aproveitou para informar, em nome da Comissão de Utentes que no dia 

seguinte, às 18:00h, se iria realizar uma vigília junto ao Centro de Urgências de Benavente, 

porque no dia 30 de Setembro terminariam os contratos dos profissionais a prazo e não se 

sabia o que iria acontecer ao serviço de urgência, à extensão de saúde do Porto Alto e aos 

outros que têm médicos contratados por uma empresa de trabalho temporário. Por aquela 

razão a Sra. Presidente entendeu chamar a atenção de todos para tal problema, que é um 

problema muito grave, concluiu.-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais inscrições para falar, o Sr. Presidente da Mesa deu em seguida início ao 

PONTO UM da Ordem de Trabalhos – Discussão e eventual aprovação da ata da reunião 

anterior---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Mesa informou que antes de perguntar quem tem algo a dizer sobre a ata 

daria a palavra à 2ª Secretária, Helena Cerqueira, que apontaria prontamente alguns reparos 

detetados, fruto na sua maioria de algum equívoco na partilha dos ficheiros em suporte digital, 

uma vez que a maior parte desses erros já teriam sido corrigidos em versões anteriores.---------- 

O Sr. Presidente da Mesa disponibilizou em seguida a palavra aos autarcas que se quisessem 

pronunciar e pediu a palavra a autarca Ana Paula Oliveira, que enunciou alguns reparos que 

foram aceites pela Mesa e prontamente corrigidos, tendo posteriormente o Sr. Presidente da 

Mesa colocado à votação a ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por 

UNANIMIDADE.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia informou os autarcas de que ia 

colocar à discussão os PONTOS DOIS da Ordem de Trabalhos: Discussão e eventual 
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aprovação da 2ª Revisão orçamental do ano financeiro de 2012 - e propôs aos autarcas que, 

se não vissem inconveniente, o PONTO TRÊS: Discussão e eventual aprovação da 2ª revisão 

das GOP- Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 2012; fosse também discutido e 

explicado, mas os dois Pontos votados em separado, tendo a proposta sido aceite. Informou 

ainda que estes dois pontos tinham também de ser aprovados em minuta. ----------------------------

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta de Freguesia para explicar 

os documentos. A Sra. Presidente iniciou a explicação dos documentos dizendo que nesta 

altura do ano já decorreram oito meses e meio desde que o orçamento foi feito, em Dezembro, 

e como todos se recordariam, o orçamento da receita foi elaborado com base num valor muito 

baixo e o das despesas com base num valor superior. Observou a Sra. Presidente que tudo 

correu bem e chegou-se a esta altura do ano com a possibilidade de reforçar algumas rubricas 

da despesa com receita. Explicou depois pormenorizadamente aos autarcas a modificação do 

Orçamento das Receitas bem como os reforços necessários a incluir.----------------------------------- 

Seguidamente a Sra. Presidente da Junta explicou também pormenorizadamente, rubrica a 

rubrica, o Mapa do Orçamento das Despesas e as alterações necessárias a serem feitas, tendo 

em conta as despesas já realizadas. Explicou o reforço em algumas rubricas bem como as 

anulações de outras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Passou de seguida ao PONTO TRÊS e explicou as modificações propostas às Grandes 

Opções do Plano. Explicou pormenorizadamente os motivos dos reforços e anulações das 

ações com modificação e chamou a atenção para a ação 20120403 que no mapa consta como 

20124003. A Sra. Presidente da Junta colocou-se depois à disposição dos autarcas para 

esclarecer qualquer dúvida. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos autarcas se desejavam usar da 

palavra mas ninguém se inscreveu. Não se tendo ninguém inscrito o Sr. Presidente cedeu a 

palavra à Tesoureira da Junta, que tinha sido indicada pela Sra. Presidente para melhor 

explicar a situação financeira atual da Junta. De acordo com o que já tinha sido transmitido na 

última Assembleia, a obra custou 285 829,96€ e disse que tudo o que diz respeito à construção 

da obra está praticamente liquidada. Referindo ainda que se continua a manter o plano de 

pagamento no que diz respeito ao mobiliário da Junta de Freguesia e existem apenas uma ou 

duas faturas por liquidar mas que estão dentro do prazo. No que diz respeito à situação efetiva 

da Junta de Freguesia, em termos financeiros, estão em dia e os valores dentro do prazo de 

pagamento, não havendo dívidas a fornecedores, estimando-se que até final do ano devem 

conseguir cumprir todo o orçamento. Informou ainda que a Câmara Municipal liquidou tudo o 

que dizia respeito à venda dos edifícios não devendo nada à Junta de Freguesia. ------------------

Concluída a explicação e, como nenhum autarca quis usar da palavra, o Sr. Presidente da 

Mesa da Assembleia colocou à votação o PONTO DOIS da Ordem de Trabalhos: 2ª Alteração 

Orçamental do ano financeiro de 2012 que foi aprovado por MAIORIA, com os seguintes 

votos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 9 Votos a favor dos autarcas da CDU;-------------------------------------------------------------------------

--- 2 Abstenções das autarcas do PSD;--------------------------------------------------------------------------- 
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--- 2 Abstenções das autarcas do PS.----------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia colocou depois à votação o PONTO TRÊS da Ordem de 

Trabalhos- 2ª revisão às GOP- Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 2012, que foi 

aprovado por MAIORIA, com os seguintes votos.--------------------------------------------------------------

--- 9 Votos a favor dos autarcas da CDU;------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 Abstenções das autarcas do PSD;--------------------------------------------------------------------------- 

--- 2 Abstenções das autarcas do PS.-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente O Sr. Presidente da Mesa convidou a Sra. Presidente da Junta a falar sobre o 

PONTO QUATRO da Ordem de Trabalhos – Acompanhamento das Atividades da Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Junta disse que o documento fala por si e por todos mas pretendeu 

apresentar o mapa porque passados 10 anos constata-se um aumento de 1500 eleitores na 

freguesia de Benavente. Em seu entender, felizmente que através do recenseamento militar 

passam logo a estar recenseados e os novos residentes ao tratar do seu Cartão Único ficam 

automaticamente referenciados como residentes na freguesia de Benavente. Tal aumento do 

número de eleitores possibilitou que o pagamento do vencimento da Presidente da Junta fosse 

feito através do Orçamento do Estado e não do orçamento da Junta de Freguesia. A Sra. 

Presidente concluiu dizendo que pensa que o acompanhamento está bem explícito no 

documento mas disponibilizou-se para qualquer pergunta.--------------------------------------------------

Uma vez que o PONTO QUATRO não está sujeito a votação o Sr. Presidente da Mesa da 

Assembleia perguntou se alguém queria usar da palavra e registou o interesse dos autarcas 

Maria Luísa Cardoso, Heitor Almeida e Rute Reis.-------------------------------------------------------------

A autarca Luísa Cardoso disse que a sua intervenção se devia à participação da Sra. 

Presidente nas reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Duarte Lopes. Tendo-

se iniciado mais um ano escolar e o problema dos horários dos alunos colocou-se novamente. 

Nas palavras da autarca, existem crianças que entram às 08:45h e saem às 17:00h. E 

acrescentou que se torna necessário que no período antes das aulas as crianças sejam 

acompanhadas e houve uma proposta para colocar uma pessoa das 07:00h às 09:00h horas e 

das 17:00h às 19:00h, contudo, o custo estimado, por criança, rondava os 50€ a 80€, o que na 

atual conjuntura financeira dos pais se afigurou como um preço muito elevado. A questão que 

levantou a autarca prendeu-se com saber se através da Junta de Freguesia e da Câmara 

Municipal não pode haver uma intervenção, e se seria possível arranjar uma solução com uma 

mensalidade mais baixa. A autarca quis ainda falar sobre a realização das feiras mensais no 

piso 1 do Mercado Municipal, que no seu entender necessita de mais divulgação, uma vez que 

muitas pessoas ignoram e não vão lá.-----------------------------------------------------------------------------

Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra ao autarca Heitor Almeida que usou da 

palavra para dar os parabéns à Junta pelos passeios dos idosos, tendo referido que usufruiu do 

passeio a Vendas Novas e gostou muito, bem como da visita a Coruche onde a responsável 

pelo Museu os recebeu muito bem. Colocou ainda uma questão referente à placa da Rotunda 
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da A13, que foi retirada e espera que seja novamente colocada. -----------------------------------------

A autarca Rute Reis, na sua intervenção, disse que tencionava fazer uma sugestão ao 

executivo da Junta, no sentido de instituir um gabinete de apoio à inserção profissional para 

acompanhar os desempregados na procura ativa de emprego, pois no seu entender, parece 

que os desempregados apenas têm de se apresentar e ir procurar colocar um carimbo de 

procura de trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente da Mesa concedeu ainda uma intervenção à autarca Gabriela Serrão que se 

referiu aos passeios dos idosos, realçando a simpatia e o profissionalismo da dinamizadora 

Carina Diogo, que desempenhou o seu papel com eficiência e transmitiu o que não se aprende, 

carinho, simpatia e alegria.-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Sr. Presidente deu de novo a palavra à Sra. Presidente da Junta para responder às questões 

levantadas. Em resposta à autarca Luísa Cardoso, a Sra. Presidente da Junta disse que 

estivera na reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas mas que o problema não 

fora colocado, porque normalmente só é referido no início das aulas por causa dos horários. De 

qualquer forma e com tais informações tentaria perceber também se este pagamento de 50€ a 

80€ era para pagar ao monitor que iria tomar contas das crianças, no horário da manhã e da 

tarde. Em relação à proposta apresentada a Sra. Presidente referiu que iria analisar de que 

forma a Junta pode ajudar a resolver tal problema. Relativamente à Feira do Mês a Sra. 

Presidente projetou fazer mais divulgação, notando que é uma pena que não haja mais 

interessados na dinamização daquele espaço, conclui.------------------------------------------------------

Em resposta à autarca Rute Reis, a Sra. Presidente informou que o gabinete de inserção 

profissional não pode existir em mais de uma freguesia do concelho. Samora Correia 

candidatou-se a esse gabinete e tem uma técnica e uma verba atribuída pelo Centro de 

Emprego mas trata-se de um gabinete concelhio, sendo que todos os desempregados do 

concelho podem lá ir, embora tenha notado que tal não se verifica.-------------------------------------- 

Em resposta ao autarca Heitor Almeida a Sra. Presidente informou que a placa já esta pronta 

para ser colocada. A que lá estava foi danificada por um automobilista que se despistou, 

entrando pela rotunda, inutilizando a placa.----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminadas as intervenções o Sr. Presidente da Mesa deu instrução para que fossem lavradas 

e lidas as minutas pelo 1º Secretário.------------------------------------------------------------------------------ 

Foi lida a minuta do PONTO DOIS: Discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão Orçamental 

do Ano Financeiro de 2012, tendo o Sr. Presidente submetido a minuta a votação e tendo a 

mesma sido aprovada por UNANIMIDADE.--------------------------------------------------------------------- 

Em seguida foi lida a minuta do PONTO TRÊS: Discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão 

às GOP – Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 2012. Submetida a votação foi a 

mesma aprovada por UNANIMIDADE.----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uma vez que a Ordem de Trabalhos se completara, o Sr. Presidente da Mesa perguntou aos 

fregueses presentes se desejavam intervir.----------------------------------------------------------------------

O freguês Luís Miguel Martins pretendeu usar da palavra para dar os parabéns à Junta de 

Freguesia pelas instalações, que não conhecia, de que gostara muito. Aproveitou ainda para 

convidar todos os autarcas para o Encontro de Bandas, no dia 14 de Novembro do corrente 

ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu por encerrada a 

reunião, pelas 22.45h, da qual se lavrou a presente ata que, depois de aprovada, vai ser 

assinada pelos membros da Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------ 
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