ATA Nº5 DE 2019
4ª Reunião Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de Benavente

Ao dia dezassete do mês de dezembro do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte horas
e trinta minutos, no Nobre Auditório da Junta de Freguesia de Benavente, teve lugar a
quarta reunião ordinária da Assembleia de Freguesia de Benavente, do corrente ano,
presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia, Luís Álvaro da Silva
Fernandes, secretariada pelo Primeiro Secretário, o autarca Rui Feijoca, pelo Segundo
Secretário, na ausência da autarca Maria Beatriz Costa, o autarca Telmo Valentim Faria
José, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aprovação da ata da 3ª sessão ordinária de 23 de setembro de 2019.
2. Apreciação, discussão votação e eventual aprovação do orçamento da Junta de
Freguesia para o ano financeiro de 2020.
3. Apreciação, discussão, votação e eventual aprovação do Plano Plurianual e
Investimento (PPI) e plano plurianual de ações mais relevantes (PPA) para o
ano financeiro de 2020.
4. Apreciação, discussão, votação e eventual aprovação da Tabela de Taxas e
licenças da Junta de Freguesia para o ano de 2020.
5. Apreciação, discussão, votação e eventual aprovação do Mapa de Pessoal da
Junta de Freguesia para o ano de 2020.
6. Apreciação da autorização prévia da Assembleia de Freguesia (Aprovada em
14/12/2018) – Listagem de compromissos plurianuais do ano financeiro de 2019,
2020 e seguintes.
7. Acompanhamento das atividades da Junta de Freguesia.
Após o início da reunião, foi feita a chamada para assinatura do livro de presenças, tendo
sido identificada, pelo Sr. Presidente da Assembleia, a falta de dois autarcas, a autarca
Maria da Graça Oliveira Nobre Vicente (PPD/PSD), que chegou após o início da Ordem
de Trabalhos tendo ainda assinado a sua presença, e do autarca Luís Miguel Correia
Semeano (PS). A sessão da Assembleia iniciou-se com 11 elementos. ---------------------
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No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente da Assembleia, informou que tinha
recebido dois pedidos de substituição, em conformidade com o Regimento da
Assembleia, por um período inferior a 30 dias, dos autarcas Carlos Pedro Costa Pinheiro
(PS), e da autarca Maria Beatriz Pereira Marques da Costa (PS), substituídos pelos
autarcas Luís Manuel Costa Arrais e Ana Beatriz Fernandes Madeira, respetivamente.
Após esta intervenção, o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra aos autarcas
presentes para intervirem antes da ordem de trabalhos. Pediram a palavra os autarcas
Ana Maria Mendes Pedro IND/CDU e o autarca Bruno Filipe Nunes Ferreira Marques
(IND/CDU). A autarca congratulou o Executivo da Junta de Freguesia de Benavente pela
iniciativa organizada em torno da dinamização e promoção do comércio local; enquanto
o autarca Bruno Marques fez referência ao parque 25 de Abril, tendo feito algumas
considerações e sugestões. -----------------------------------------------------------------------Não havendo mais pedidos de intervenção o Sr. Presidente da Mesa passou ao Ponto
UM da Ordem de Trabalhos - Aprovação da ata da 3ª sessão ordinária de 23 de setembro
de 2019 – tendo questionado os autarcas presentes se desejavam usar da palavra. Não
havendo pedido de intervenção o Ponto UM foi colocado a votação tendo o mesmo sido
aprovado por UNANIMIDADE, com 11 autarcas presentes. ----------------------------------Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Sra. Presidente da Junta
para apresentar os Pontos DOIS e TRÊS em conjunto - Apreciação, discussão votação e
eventual aprovação do orçamento da Junta de Freguesia para o ano financeiro de 2020
e, Apreciação, discussão, votação e eventual aprovação do Plano Plurianual e
Investimento (PPI) e plano plurianual de ações mais relevantes (PPA) para o ano
financeiro de 2020, respetivamente, tendo pedido permissão aos elementos da
Assembleia para a discussão conjunta dos mesmos.------------------------------------------A Sra. Presidente introduziu os Pontos e seguidamente disponibilizou-se para responder
às perguntas. Não havendo pedidos de intervenção o Sr. Presidente submeteu os Pontos
a votação, separadamente, tendo sido ambos aprovados por UNANIMIDADE com 11
autarcas presentes.---------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, o Sr. Presidente da Assembleia deu conta da chegada e assento na
bancada da autarca Maria da Graça Oliveira Nobre Vicente (PPD/PSD), pelas 21h00;
tendo em seguida dado a palavra à Sra. Presidente da Junta para introdução do Ponto
QUATRO - Apreciação, discussão, votação e eventual aprovação da Tabela de Taxas e
licenças da Junta de Freguesia para o ano de 2020. A Sra. Presidente introduziu o Ponto
e seguidamente disponibilizou-se para responder às perguntas. Não havendo pedidos de
intervenção o Sr. Presidente submeteu o Ponto a votação, tendo o mesmo sido aprovado
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por UNANIMIDADE, com UMA abstenção da bancada do PS e com 12 autarcas
presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------Em seguida o Sr. Presidente da Assembleia deu a palavra à Sra. Presidente da Junta
para introdução do Ponto CINCO - Apreciação, discussão, votação e eventual aprovação
do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia para o ano de 2020.----------------------------A Sra. Presidente introduziu o Ponto e seguidamente disponibilizou-se para responder
às perguntas. Não havendo pedidos de intervenção o Sr. Presidente submeteu o Ponto
a votação, tendo o mesmo sido aprovado por UNANIMIDADE, com 12 autarcas
presentes. --------------------------------------------------------------------------------------------Os Pontos SEIS e SETE, Apreciação da autorização prévia da Assembleia de Freguesia
(Aprovada em 14/12/2018) – Listagem de compromissos plurianuais do ano financeiro
de 2019, 2020 e seguintes; e Acompanhamento das atividades da Junta de Freguesia,
respetivamente, foram apresentados individualmente. ---------------------------------------À solicitação do Sr. Presidente da Assembleia, sobre quem queria usar da palavra não
respondeu qualquer autarca. ---------------------------------------------------------------------De seguida deu-se por encerrada a discussão dos Pontos da Ordem de Trabalhos, tendo
sido posteriormente lavradas as Minutas dos pontos TRÊS, QUATRO, CINCO e SEIS, que
após lidas individualmente à Assembleia, foram colocadas a votação e aprovadas por
UNANIMIDADE.--------------------------------------------------------------------------------------Não havendo qualquer freguês presente que se tivesse inscrito ou pedido o uso da
palavra, o Sr. Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão, pelas vinte e duas
horas, da qual se lavrou a presente Ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada
pelos membros da Mesa da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidente

1.º Secretário

2.º Secretário
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