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INÍCIO: 18.45 HORAS 

ENCERRAMENTO: 19.30  HORAS 
 
No dia dezassete de Fevereiro de dois mil e vinte e dois,  na sala de reuniões 
do edifício da Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas 
vinte horas a senhora Presidente da Junta de Freguesia Inês Branco de 
Almeida Vieira Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes 
membros do Executivo: 
 
Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário 
Paula Cristina da Silva Craveiro, Tesoureira  
Luis Miguel da Silva Coalho do Rosário, Vogal 
Mário Fernando de Oliveira Rosa, Vogal  
 
FALTAS: Não se registaram ausências  
 
 Pela senhora Presidente da Junta de Freguesia, Inês Branco de Almeida Vieira 
Correia, foi declarada aberta a reunião pelas vinte horas, 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 INTERESSADO 

 EXPEDIENTE    

1 
Pedido de atribuição de subsídio 
para o “Carnaval de 
Benavente/2022” 

Comissão Organizadora do Carnaval de 
Benavente  

2 

Envio de relatório de atividades e 
apresentação de pedido de 
aumento de honorários 
(Documento anexo) 

Drª Andreia Margarida Nunes – 
Terapeuta da fala  

3 Intervenção dos membros do 
executivo 

 

4 Aprovação de deliberações em 
minuta  

 Encerramento da Reunião   
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Secretariou a reunião o Senhor Pedro Manuel Lagareiro Santos, Secretário da 

Junta de Freguesia de Benavente. 

 

PONTO 1 – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO PARA O 
“CARNAVAL DE BENAVENTE/2022 
Entidade: Comissão organizadora do Carnaval de Benavente  
Assunto: Pedido de atribuição de subsídio para o “Carnaval de 

Benavente/2022. 
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Foi presente a reunião de executivo do passado dia 10/02/2022 o  mail supra 
referido,solicitando atribuição de subsidio para o Carnaval /2022, tendo sido 
deliberado por unanimidade a não atribuição imediata do subsidio ordinário à 
comissão do carnaval, pois foi considerado a necessidade de uma 
apresentação de contabilidade mais detalhada.  
Nesta conformidade, foi a comissão de Carnaval informada do conteúdo da 
referida deliberação, tendo posteriormente, em 14/02/2022,  remetido a esta 
autarquia documentos, tais como relatórios e orçamentos mais completos, de 
acordo com o exigido, para que possam ser analisados nesta reunião.   
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Em função da deliberação da reunião de 
executivo de 10/02/2022, a senhora Presidente explicou todo o ponto, com 
os relatórios e orçamentos devidamente apresentados, pelo que sugere que 
o executivo possa aprovar a atribuição do subsidio no valor de 300,00 € 
(trezentos euros)  
 
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta da Senhora 
Presidente.  
 
 
 
PONTO 2 – ENVIO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES E APRESENTAÇÃO 
DE PEDIDO DE AUMENTO DE HONORÁRIOS (DOCUMENTO ANEX0) – 
Drª Andreia Margarida Nunes – Terapeuta da fala  
 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Presidente apresentou e explicou 
o relatório solicitado à terapeuta da fala, realçando o trabalho de avaliação e 
acompanhamento que tem sido feito ao longo destes últimos anos a crianças 
e jovens desta Freguesia. Referiu ainda  que há um limite de 
acompanhamentos estabelecidos e que se pretende que o mesmo possa ser 
dirigido a adultos e idosos residentes nesta Freguesia e com poucos recursos 
económicos, uma vez que o agrupamento dispõe de outras respostas para os 
alunos.  
 
 
 
DELIBERAÇÃO: Apesar do executivo considerar as palavras da senhora 
Presidente e valorizar o projeto em questão, deliberou por unanimidade não 
aumentar o valor protocolado, por considerar que a resposta que é dada pela 
Junta de Freguesia à comunidade com as consultas de terapia da fala, está 
dentro dos princípios prossupostos, resultantes de uma opção que tem sido 
tomada, para colmatar as falhas das instituições que têm essa 
responsabilidade.  

 

 
 
 
PONTO 3 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO  
 
 
 
INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.  
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PONTO 4 - 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 dezanove horas e trinta minutos, 
do que para constar se lavrou a presente ata 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. 
E eu Pedro Manuel Lagareiro dos Santo, Secretário da Junta de Freguesia, a 
subscrevo e também assino. 
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. 
 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 


