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ACTA N.º 02/2011 
 
 

2ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e onze, pelas vinte horas e trinta 

minutos, no salão nobre dos Paços do Concelho, em Benavente, teve lugar a segunda 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 1.º 

secretário Luís Álvaro da Silva Fernandes e 2.º 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 da 2.ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2011;---------

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

financeiro de 2011; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Acompanhamento das Actividades da Junta de Freguesia; ------------------------------------------

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

O Presidente da Mesa da Assembleia usou da palavra para informar que o autarca Heitor 

Ferreira de Almeida, por motivos pessoais, solicitara a suspensão do seu mandato por um 

período de 30 dias, sendo substituído pela autarca, Felisbela dos Santos Caçador que já havia 

tomado posse numa sessão anterior como membro da Assembleia de Freguesia.-------------------- 

O Sr. Presidente leu ainda uma carta remetida pela autarca do PPD/PSD, Ana Madalena 

Mauritano de Matos cujo conteúdo aludia para o facto de, por motivos pessoais, de acordo com 

a legislação em vigor e com o Regimento da Assembleia de Freguesia, solicitar  a renúncia de 

mandato com efeito imediato à data da emissão daquele documento. Assim, o Presidente da 

Mesa deveria dar posse ao elemento que pela ordem designada a sucederia. O Sr. Presidente 

actuou em conformidade e deu posse nesta reunião ao autarca Filipe André Martins de Almeida.  

Seguidamente a 2.ª secretária procedeu à chamada dos autarcas para a assinatura do livro de 

presenças, não se verificando nenhuma ausência.---------------------------------------------------- 

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

O Sr. Presidente da Assembleia deu início ao período antes da ordem de trabalhos, tendo 

registado o pedido de intervenção dele próprio e dos autarcas: Gertrudes Pardão, Gabriela 

Coelho, Filipe Martins de Almeida, Gonçalo Sousa, Vítor Pereira e Bruno Marques.--------------- 

O Presidente da Mesa usou da palavra para se pronunciar sobre as festas da “Sardinha Assada”, 

lamentando os acontecimentos que envolveram o acidente com o touro que acabou por ditar o 

falecimento da Sra. Maria Gertrudes, enviando, em nome da Assembleia as mais sentidas 
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condolências à família da vítima. Referiu ainda que seria importante que as entidades 

responsáveis repensassem o modo como as pessoas assistem a esse evento e desejando que no 

próximo ano a festa se conheça por outros motivos que não os referidos.----------------------------- 

O Presidente congratulou ainda o executivo da Junta de Freguesia pelos trabalhos levados a 

cabo na colocação de placas toponímicas que aludem para o percurso da festa da “Sardinha 

Assada”, elogiando o trabalho gráfico apelativo e a forma como estão elaboradas, beneficiando 

o impacto cultural da festa e actuando como meio publicitário da mesma. Ainda sobre este 

assunto, o Sr. Presidente aproveitou para particularizar as felicitações ao Sr. Secretário Nuno 

Rolo e aos homens que colocaram as placas nos devidos locais. O Sr. Presidente fez ainda votos 

de rápidas melhoras para o pai da Tesoureira Paula Craveiro Frieza, que foi submetido a um 

cateterismo.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida o Sr. Presidente deu a palavra à autarca Gertrudes Pardão. A autarca centrou a sua 

intervenção nas obras que decorriam nas pontes da “Vala Nova” e na ponte da “Várzea”. A 

autarca mencionou que apesar das obras se revelarem necessárias podiam ser melhor 

coordenadas, pois prejudicam as pessoas que têm que obrigatoriamente se deslocar para os seus 

locais de trabalho no seu próprio veículo ou de transportes públicos, com demasiado tempo 

parados nas filas de trânsito.--------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente deu a palavra à autarca Gabriela Coelho. A autarca começou por 

felicitar a organização do evento FEGIBEN - Festival de Ginástica de Benavente, endereçando 

as suas congratulações ao Clube União Artística Benaventense (CUAB). Mencionou ainda o 

evento das “Marchas Populares” com a participação dos meninos da Creche e Jardim Infantil de 

Benavente, ATL e a Universidade Sénior, realçando a interacção que se proporcionou entre 

crianças e seniores, classificando-a de muito interessante e profícua. A autarca referiu ainda o 

espectáculo levado a cabo pelos alunos e professor de Teatro da Universidade Sénior, intitulado 

“Troika de Vida”, elogiando todos os intervenientes. A autarca aludiu e congratulou por fim a 

Gala da Universidade, decorrida a 22 de Junho, onde houve um espectáculo de variedades pelos 

alunos da Universidade e entrega de diplomas de frequência.------------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente deu a palavra ao autarca Filipe Martins de Almeida que felicitou 

os membros da Assembleia desejando corresponder com as funções que lhe são confiadas. 

Juntou as suas condolências e lamentos pelo falecimento da Sra. Gertrudes e as felicitações ao 

CUAB pela realização do evento FEGIBEN que muito honra a Vila. Felicitou ainda a 

Associação ADCB pela subida à segunda divisão nacional.--------------------------------------------- 

O Sr. Presidente deu seguidamente a palavra ao autarca Gonçalo Sousa. O autarca felicitou o 

cartaz do programa “Noites de Verão”, que na sua opinião mostra e divulga os valores que a 

Vila tem para oferecer, do desporto à cultura, e que os parcos orçamentos nem sempre são 

justificação para não ter uma oferta de qualidade, desse cartaz destacou ainda a presença da 

Tuna da Universidade Sénior. Felicitou igualmente a Associação ADCB pelo feito alcançado.--- 
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Seguidamente o Sr. Presidente deu a palavra ao autarca Vítor Pereira. O autarca centrou a sua 

intervenção no manifesto desagrado pelo funcionamento dos CTT, mais concretamente no 

serviço de distribuição e entrega, onde acontecem frequentemente episódios de correspondência 

entregue erradamente, situações em que se puderam testemunhar tentativas de violação das 

caixas de correio, pelos próprios funcionários, no intuito de recuperar correspondência colocada 

por erro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente deu seguidamente a palavra ao autarca Bruno Marques. O autarca referiu o 

mau cheiro causado pela ETAR do Estaleiro Municipal como um péssimo cartão-de-visita para 

quem chega à Vila, enfatizando o facto de ocorrer uma época em que são atraídos para o 

concelho inúmeras pessoas de concelhos vizinhos. O autarca referiu ainda o recorrente 

problema dos maus cheiros na localidade da Coutada Velha, reforçando o pedido para 

averiguações e fazer chegar à Câmara Municipal a intenção de apurar responsabilidades para 

aquele facto.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência das intervenções ocorridas o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra 

à Sra. Presidente da Junta de Freguesia. A Sra. Presidente começou por felicitar os presentes, 

juntou o seu voto de condolências aos anteriores autarcas e felicitou o novo membro da 

Assembleia. A Sra. Presidente reforçou o desejo expressado pelo Sr. Presidente da Mesa no 

sentido de se repensar a forma como as pessoas assistem às largadas na festa da “Sardinha 

Assada”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

No que respeita à colocação das placas alusivas à “Sardinha Assada” por parte da Junta de 

Freguesia, a Sra. Presidente referiu que as congratulações se estendem a todos os elementos que 

estiveram envolvidos no projecto, aos funcionários da Junta que tornaram possível a colocação 

de todas as placas até ao início das festividades.---------------------------------------------------------- 

Sobre as obras a decorrer nas pontes, nas extremidades rodoviárias da Vila, a Sra. Presidente 

referiu que o mesmo assunto foi discutido na Assembleia Municipal e que foi do seu 

conhecimento a intenção da Câmara Municipal, contactar a Estradas de Portugal, S.A., no 

sentido de acelerar os trabalhos ou pelo menos fazer um interregno aquando da campanha do 

tomate, de modo ter o mínimo impacto possível no quotidiano das pessoas que utilizam aquelas 

vias.--------------------- 

A Sra. Presidente da Junta corroborou todas as congratulações endereçadas às diversas 

entidades e associações da Vila referidas pelas autarcas Gertrudes Pardão, Gabriela Coelho e 

pelos autarcas Filipe Martins de Almeida e Gonçalo Sousa.-------------------------------------------- 

Em resposta aos problemas levantados pelos autarcas Vítor Pereira e Bruno Marques a Sra. 

Presidente salientou ter tomado boa nota e em relação ao deficiente serviço de entrega de 

correio por parte dos CTT referiu que tomaria as medidas possíveis, que passarão por comunicar 

aos CTT o que foi abordado e discutido na Assembleia. A Sra. Presidente referiu ainda que 
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ciclicamente o serviço dos CTT têm apresentando alguns problemas que têm sido remediados 

mas reconhece que actualmente a qualidade de serviço deixa muito a desejar.----------------------- 

Em relação aos maus cheiros a Sra. Presidente reconhece que também é um problema recorrente 

ainda que o mais problemático seja o caso da Coutada Velha por já ter muito tempo e continuar 

sem resolução. Nestes casos, mais uma vez a Sra. Presidente responsabilizou-se por fazer chegar 

novamente às devidas entidades o descontentamento dos seus fregueses.----------------------------- 

Não havendo mais intenções de intervenções no período antes da ordem de trabalhos o Sr. 

Presidente da Mesa colocou a discussão o primeiro ponto da ordem de trabalhos: “Discussão e 

eventual aprovação da acta da reunião anterior”; tendo questionado os autarcas quanto à vontade 

de intervir neste ponto. Manifestou interesse a autarca Ana Paula Oliveira. A autarca referiu 

algumas gralhas e incongruências que foram corrigidas no documento formal no mesmo 

momento em que foram enunciadas.------------------------------------------------------------------------ 

Após corrigidas e nessa condição o Sr. Presidente da Assembleia colocou a aprovação do ponto 

um a votação tendo este sido aprovado por unanimidade.----------------------------------------------- 

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

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia tomou a palavra para sugerir aos autarcas a discussão 

dos pontos dois e três em conjunto e aprovados em separado com as respectivas minutas. Não 

havendo nenhuma manifestação contrária à sugestão do Sr. Presidente, este cedeu a palavra à 

Sra. Presidente da Junta que apresentou os documentos relativos à 2.ª Revisão Orçamental do 

ano financeiro de 2011 e à 2.ª Revisão às GOP – Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 

2011.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apresentação dos documentos por parte da Sra. Presidente da Junta, o Sr. Presidente da 

Mesa questionou os autarcas sobre a intenção de intervir na discussão. Pediu a palavra a autarca 

Maria Luísa Cardoso a quem o Sr. Presidente cedeu a palavra. A autarca agradeceu a explicação 

da Sra. Presidente da Junta, referindo que respondeu a todas as dúvidas que tinha em relação aos 

documentos. Interpelou no entanto a Sra. Presidente no sentido de saber se o ajuste orçamental 

necessário afectaria os trabalhos que seriam fundamentais a executar nos cemitérios. A Sra. 

Presidente da Junta prontamente respondeu que estariam garantidos todos os trabalhos e que o 

reajuste não afectaria o regular funcionamento dos trabalhos.------------------------------------------ 

Em seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou os pontos a aprovação, em separado, tendo ambos 

sido aprovados por unanimidade.----------------------------------------------------------------------------

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

Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou o terceiro e último ponto da 

ordem de trabalhos a discussão, tendo cedido a palavra à Sra. Presidente da Junta. A Sra. 

Presidente introduziu o ponto começando por realçar do sumário das actividades dos trabalhos 

externos da Junta, o protocolo celebrado com a Estradas de Portugal S.A., a propósito dos 

trabalhos de manutenção e da rotunda à saída da auto-estrada A10. A Sra. Presidente referiu que 
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a capacidade de resposta da Junta, a curto prazo, não possibilita mais do que a manutenção do 

espaço ajardinado da rotunda, esperando que a médio prazo se consiga efectuar um projecto de 

embelezamento que dignifique a Vila. A Sra. Presidente da Junta mencionou ainda alguns dos 

apoios atribuídos e deixou para o Secretário Nuno Rolo a missão de falar sobre o 

acompanhamento da obra da nova sede da Junta---------------------------------------------------------- 

Após a Sra. Presidente terminar a sua intervenção o Sr. Presidente da mesa perguntou aos 

autarcas se queriam usar da palavra. Pronunciou-se nesse sentido as autarcas Rute Reis e 

Gertrudes Pardão. 

A autarca Rute Reis começou por congratular o executivo da Junta pelas actividades apoiadas e 

desenvolvidas, apelando contudo para que as actividades fossem alvo de maior divulgação no 

site da Junta para que os cidadãos em geral possam ter conhecimento de todas as actividades em 

que a Junta se envolve. A autarca referiu ainda que tinha algumas dúvidas em relação à 

atribuição dos subsídios, tendo estas sido dissipadas pelo esclarecimento da Sra. Presidente. No 

entanto gostaria de perceber se existe alguma articulação com a Câmara Municipal por forma a 

serem devidamente accionados.----------------------------------------------------------------------------- 

A autarca Gertrudes Pardão tomou a palavra concedida pelo Sr. Presidente da Mesa para 

agradecer e enaltecer o apoio da Junta de Freguesia à Universidade Sénior em todas as 

actividades, agradecendo a logística e os meios facultados facultado, particularizando ainda o 

apoio mais pessoal por parte da Sra. Presidente.---------------------------------------------------------- 

De seguida o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Ana Paula Oliveira. A autarca 

louvou o esforço do executivo da Junta em garantir que as crianças da Creche também 

receberiam presentes ao contrário do que tinha acontecido no ano anterior. Pediu ainda um 

esclarecimento adicional em relação a uma rúbrica de 9.800 Euros atribuídos ao Agrupamento 

de Escolas Duarte Lopes.-------------------------------------------------------------------------------------  

Terminada a intervenção o Sr. Presidente deu a palavra à Sra. Presidente da Junta. A Sra. 

Presidente referiu que de facto o site podia estar mais actualizado mas exige um grande esforço 

por parte do executivo para conseguir produzir em tempo útil as informações necessárias, 

prometendo continuar a empenhar-se para que a curto prazo as recomendações solicitadas 

possam ser uma realidade. Em relação à articulação de subsídios com a Câmara Municipal a 

Sra. Presidente referiu que esta de facto não existe uma vez que cada órgão tem os seus critérios 

e fundos próprios para a atribuição de subsídios. Existem algumas atribuições com percentagens 

coincidentes mas independentes. No que respeita aos critérios da Junta, estes passam pelo apoio 

às entidades que fomentam a prática desportiva e cultural junto das crianças e camadas mais 

jovens. A Sra. Presidente retribuiu ainda todas as congratulações da autarca Gertrudes Pardão 

dizendo que o seu apoio incondicional deve-se também ao excelente trabalho que a autarca tem 

vindo a desenvolver, deixando votos para continuar a admirável missão. Em relação à dúvida 

colocada pela autarca Ana Paula Oliveira, acerca do valor atribuído ao Agrupamento, a Sra. 
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Presidente referiu que esta contribuição é obrigatória e faz parte das competências próprias da 

Junta, sendo que se destina às despesas correntes do Agrupamento, manutenção e higiene.------- 

Terminados os esclarecimentos por parte da Sra. Presidente da Junta o Sr. Presidente da Mesa 

da Assembleia deu a palavra ao Sr. Secretário da Junta, Nuno Rolo, para este se pronunciar 

sobre as actividades da construção da nova sede da Junta. O Sr. Secretário começou por referir 

que a obra esteve parada durante alguns dias devido a uma suspensão da obra, decisão tomada 

arbitrariamente por parte do construtor. A obra ficou assim parada durante alguns dias para 

avaliação de alguns constrangimentos e diferendos entre projectistas e construtor, tendo-se 

chegado a um consenso alargado e a obra foi depois retomada. Existe ainda um atraso moderado 

provocado pela falta de prontidão dos projectistas na resposta aos problemas que vão surgindo 

em obra. O Sr. Secretário da Junta avançou ainda com um prognóstico para a conclusão da obra 

para o mês de Setembro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

O Sr. Presidente da Assembleia deu ainda a conhecer uma moção chegada à Mesa pelos 

autarcas da CDU que abordava a dupla tributação no licenciamento de publicidade dos 

estabelecimentos situados junto à estrada nacional 118, pela delegação regional Estradas de 

Portugal S. A., da afixação ou implantação de tabuletas ou objectos de publicidade em áreas 

denominadas de “zona de protecção à estrada”. A Junta de Freguesia, por delegação de 

competência da Câmara Municipal procede ao licenciamento de publicidade ao abrigo de uma 

lei que colide com o mesmo propósito de uma outra lei que confere o mesmo direito à Estradas 

de Portugal. Pela injustiça revestida de ilegalidade do acto e por pressão justa dos proprietários 

dos estabelecimentos visados, a bancada da CDU entendeu por bem submeter um comunicado 

que deverá ser endossado às seguintes entidades: Presidente da Câmara Municipal, Presidente 

da Assembleia Municipal, Estradas de Portugal S. A., Director da Delegação Regional de 

Santarém da E.P., Grupos Parlamentares da Assembleia da República, Ministério da 

Administração Interna, Ministério da Economia e Emprego, Associação Nacional de Freguesias, 

Associação Nacional de Municípios e órgãos de comunicação de âmbito local, regional e 

nacional. O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra aos autarcas, tendo a Sra. Presidente da Junta 

contextualizado devidamente a Moção, referindo que a Junta se preocupa em fomentar o 

comércio tradicional, bem como o emprego, isentando estes comerciantes de taxas de 

licenciamento, ao passo que a E.P. cobra taxas exorbitantes e quase incomportáveis para a 

maioria dos comerciantes e empresas. Acrescentou ainda que a atitude da delegação regional da 

E.P. não é minimamente congruente pois existem outras delegações no país que não cobram as 

referidas taxas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia colocou a Moção a votação, tendo esta sido 

aprovada por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Terminada a ordem de trabalhos o Sr. Presidente da Mesa deu início às leituras das minutas dos 

pontos dois e três, tendo estas sido aprovadas por unanimidade.---------------------------------------

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

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

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

pelas dez horas e quinze minutos 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, 


