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ATA N.º 03/2013 

 
 

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

Aos dezanove dias do mês de Setembro 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 terceira 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 pelo 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 2.ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2013;------- 

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

financeiro de 2013;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. Discussão e eventual aprovação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças em vigor;--------- 

5. Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia. -----------------------------------------------

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

Antes de passar ao período antes da Ordem do Dia, o Presidente da Mesa informou que como 

a Concelhia do PS não substituiu a autarca Rute Reis, a autarca Maria Luísa Cardoso foi a 

única autarca Socialista a estar presente, passando o número de autarcas a ser doze.------------ 

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 Heitor Almeida, Ana Paula Oliveira, Luísa Cardoso, Gertrudes Pardão, Gabriela 

Serrão, Filipe Almeida, Gonçalo Sousa, Bruno Marques, Vítor Pereira, Luís Fernandes e 

Helena Cerqueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a cedência da palavra por parte do Sr. Presidente da Mesa o autarca Heitor Almeida 

saudou os autarcas presentes tendo frisado que nos seus mais de 20 anos de vida autárquica 

trabalhara sempre em defesa das pessoas, tendo depois congratulado o executivo e todos os 

membros da Assembleia por todo o trabalho feito.------------------------------------------------------------- 

A autarca Ana Paula Oliveira apresentou em nome da sua bancada uma nota que leu e se 

anexa à presente Ata como Anexo A. Fez referência ao ambiente democrático que se viveu em 

todas as Assembleias, onde se respeitaram as diferenças partidárias e se trabalhou em função 

das pessoas e do bem comum. Terminou a intervenção desejando as maiores felicidades a 

todos os presentes tendo aproveitado para louvar o trabalho dos Bombeiros.------------------------- 

Seguidamente interveio a autarca Luísa que começou por saudar os autarcas presentes e à 

semelhança dos autarcas anteriores relevou o esforço e a importância de se trabalhar para os 
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fregueses. Chamou ainda atenção para o clima que se conseguiu criar em todas as 

Assembleias, desejando que os próximos detentores daqueles cargos conseguissem atingir o 

mesmo resultado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente interveio a autarca Gertrudes Pardão que começou por saudar todos os 

presentes. Congratulou em seguida todos os autarcas por terem centrado o seu trabalho no 

bem-estar e desenvolvimento da Freguesia, realçando o envolvimento e colaboração de todos 

os autarcas, incluindo os partidos da oposição e salientou o espírito de entreajuda e 

camaradagem. A autarca agradeceu ainda ao executivo e sobretudo à Sra. Presidente da 

Junta, expressando ainda o desejo de que os futuros eleitos saibam defender os interesses dos 

fregueses da mesma forma que os membros que ainda em funções.------------------------------------ 

Em seguida o Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à autarca Gabriela Serrão que saudou os 

presentes e expressou a satisfação por ter feito parte dos autarcas eleitos em defesa dos 

interesses dos fregueses. Saudou ainda todo o executivo pelo trabalho desempenhado ao 

longo do último mandato, relevando o empenho particular da Sra. Presidente da Junta. A 

autarca expressou ainda o desejo de que os próximos eleitos saibam corresponder da mesma 

forma, com empenho e responsabilidade.------------------------------------------------------------------------ 

O autarca Filipe Almeida interveio em seguida, começando por saudar os presentes, tendo 

congratulado de seguida todos os membros que findam o seu mandato e desejando as maiores 

felicidades aos próximos autarcas eleitos. O autarca chamou ainda atenção para os arranjos na 

zona da Ribasor, como já havia feito em reunião anterior e levantou ainda uma questão 

relacionada com umas placas de sinalética que se encontravam mal colocadas.--------------------- 

Seguiu-se o autarca Gonçalo que após saudar os presentes congratulou todos os autarcas 

pelo trabalho do último mandato. Expressou ainda o prazer de trabalhar com todos e desejou 

felicidades aos próximos eleitos.------------------------------------------------------------------------------------ 

O autarca Bruno Marques interveio de seguida saudando todos os presentes e expressou a 

sua satisfação por ter feito parte da Assembleia de Freguesia.--------------------------------------------- 

Seguiu-se o autarca Vítor Pereira que começou por saudar os presentes, dizendo depois que 

tinha apreciado o trabalho desenvolvido e o ambiente que se gerou.------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa cedeu a palavra ao 1.º Secretário, Luís Fernandes, 

que começou por saudar e elogiar o trabalho de todos os autarcas, salientando o espírito vivido 

a cada sessão e particularizou as congratulações ao Sr. Presidente, Pedro Santos, à Sra. 2.ª 

Secretária, Helena Cerqueira, e a todo o executivo, mormente à Sra. Presidente da Junta.------- 

Seguiu-se a 2.ª Secretária, Helena Cerqueira, que após saudar todos os autarcas traçou um 

breve percurso da sua vida autárquica tendo concluído que esta foi uma experiência 

interessante, tendo aludido para os objetivos que o executivo alcançou e de entre eles relevou 

o novo edifício da Junta. Depois terminou a sua intervenção lembrando que sempre se viveu 

um clima saudável e de cooperação, desejando ainda que os próximos eleitos dessem 

continuidade ao trabalho desenvolvido.--------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Mesa tomou também ele a palavra para saudar os presentes, tendo em 

seguida realçando o trabalho desenvolvido em conjunto com todos os autarcas. Evidenciou 

também a qualidade do trabalho do executivo, nomeando a Sra. Presidente da Junta, que 

sempre se empenhou em resolver com celeridade todos os problemas e por levar outros a 

discussão perante a Câmara Municipal, quando se tratava da competência desta. Lembrou 

ainda que os interesses da Freguesia e a da sua população estiveram sempre acima das cores 

partidárias e terminou dizendo orgulhar-se muito de ter dirigido os trabalhos da Assembleia de 

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

Seguidamente o Sr. Presidente deu a palavra à Sra. Presidente da Junta que saudou os 

presentes e começou por dizer que todo o trabalho feito só foi possível com o contributo de 

todos os autarcas. Agradeceu depois todas a congratulações e reforçou que os méritos se 

alcançaram com união, dedicação e perseverança. Salientou ainda a Sra. Presidente que foi 

neste último mandato que se conseguiu ter o novo edifício com melhores condições de 

atendimento aos fregueses. A Sra. Presidente continuou a sua intervenção com os 

agradecimentos a todos os autarcas pela colaboração e pelo trabalho desempenhado e 

sobretudo aos membros do executivo, tendo ainda feito uma última nota de agradecimentos a 

todos os funcionários da Junta de Freguesia, pelo seu empenho e dedicação. Em resposta ao 

autarca Filipe Almeida a Sra. Presidente referiu que compreende a sua chamada de atenção 

em relação às placas, que ademais é partilhada por todo o executivo e autarcas conhecedores 

do sucedido e que procederá mediante aquilo que estaria ao seu alcance.----------------------------- 

Seguidamente o Sr. Presidente da Mesa cedeu a palavra à Tesoureira da Junta, Paula Frieza, 

a pedido desta, que começou por saudar todos os presentes, tendo focado a sua intervenção 

no papel que a Junta teve na resolução dos problemas dos fregueses. Salientou também o 

espírito que sempre se viveu na Assembleia de Freguesia, de entreajuda e colaboração, tendo 

terminado com o desejo de felicidades para os autarcas que terminam o mandato e aos 

próximos eleitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 

Foram indicadas algumas sugestões de correção. Feitas as devidas correções o Presidente da 

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

UNANIMIDADE, com duas abstenções por ausência do autarca Heitor Almeida e do autarca 

Filipe Almeida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida o Sr. Presidente propôs à Assembleia que a discussão dos Pontos DOIS e TRÊS 

pudessem ser discutidos em conjunto e a votação em separado, tendo ainda informado que os 

pontos DOIS, TRÊS e QUATRO seriam aprovados por minuta. Com a concordância dos 

membros da Assembleia foram colocados a discussão os Pontos DOIS e TRÊS: Ponto DOIS - 

Discussão e eventual aprovação da 2.ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2013; Ponto 
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TRÊS - Discussão e eventual aprovação da 2.ª Revisão às GOP – Grandes Opções do Plano 

do ano financeiro de 2013-------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Mesa deu a palavra à Sra. Presidente da Junta para que fizesse a 

apresentação dos pontos. A Sra. Presidente começou por justificar a necessidade de proceder 

à revisão do relatório financeiro numa fase próxima do final de mandato com o objetivo de ter 

as contas o mais regularizadas possíveis no final de mandato. Justificou que só seria possível 

nesta altura ter noção das receitas que podem ser obtidas na realidade, para fazer face às 

despesas que não teriam sido consideradas. A Sra. Presidente referiu que, no que respeita à 

publicidade, foi anulado um valor que estava em saldo, porque não se prevê que a Junta de 

Freguesia cobre até final do ano mais taxas referentes a publicidade, consequência da entrada 

em vigor do Licenciamento Zero que define que as taxas devem ser da competência da 

Câmara Municipal, cabendo apenas à Junta de Freguesia aplica-las. Assim foi necessário 

reformular as tabelas de taxas, retirando tudo o que estivesse relacionado com a receita do 

licenciamento, o que impossibilitou de realizar a receita de 1.460 Euros. A Sra. Presidente 

continuou com as demais enunciações presentes no documento dizendo que o este 

representava toda a atividade financeira com todas as revisões e alterações orçamentais que 

foram ocorrendo ao longo do ano de 2013. 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.---------------------------------------------------------------- 

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 Discussão e eventual 

aprovação da 2.ª Revisão Orçamental do ano financeiro de 2013, 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 – GOP – Grandes Opções do Plano do ano financeiro de 2013, tendo perguntado 

aos autarcas se pretendiam usar da palavra. Uma vez que a Sra. Presidente já o tinha 

apresentado e como ninguém se pronunciou foi o Ponto TRÊS submetido a votação e foi 

aprovado por MAIORIA com a abstenção das autarcas do PSD.------------------------------------------ 

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

De seguida o Sr. Presidente da Mesa colocou a discussão o Ponto QUATRO – Discussão e 

eventual aprovação da alteração à Tabela de Taxas e Licenças em vigor. A Sra. Presidente 

explicou as alterações constantes no documento e colocou-se à disposição para as perguntas 

que os autarcas achassem necessárias.-------------------------------------------------------------------------- 

Não se tendo registado qualquer pedido de intervenção o Sr. Presidente da Mesa colocou o 

ponto a votação, tendo este sido aprovado por UNANIMIDADE.------------------------------------------

Em seguida o Sr. Presidente da Mesa solicitou à Sra. Presidente da Junta que apresentasse o 

Ponto CINCO – Acompanhamento das Atividades da Junta de Freguesia. Dada a palavra à 
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Sra. Presidente da Junta, a mesma informou que tivera conhecimento de que o documento não 

tinha chegado os autarcas, o que lamentava, pois tinha sido enviado atempadamente. A Sra. 

Presidente realçou que a Freguesia tinha presentemente 7491 eleitores, tendo no restante 

remetido para a consulta dos documentos. Mostrou-se depois à disposição para prestar 

esclarecimentos sobre o documento.------------------------------------------------------------------------------ 

Uma vez que o Ponto CINCO 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 interveio para expressar a sua preocupação e lamentar o aumento do 

desemprego na freguesia que observou no documento em análise.-------------------------------------- 

A Sra. Presidente da Junta tomou a palavra para responder ao autarca Heitor Almeida, 

chamando a atenção para não confundir o número de desempregados com o número de 

comparências do centro de emprego, uma vez o número que o autarca observou no 

documento é referente a este dado e que espelha o número de vezes que um desempregado 

faz prova de comparência perante a Junta, algo que ocorre, em regra, duas dezes por mês.-----

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

Tendo terminado a discussão dos Pontos da ordem de trabalhos e porque as minutas ainda 

estavam a ser processadas o Sr. Presidente da Mesa perguntou aos autarcas se podiam 

consentir ouvir os fregueses presentes, casou houvesse interesse destes. Havendo 

concordância unânime o Sr. Presidente perguntou aos fregueses se queriam intervir, tendo 

registado o pedido de intervenção de Anabela Bento (Belinha).-------------------------------------------- 

Tendo sido cedida a palavra a freguesa deu os parabéns à Sra. Presidente da Junta, por 

considerar positivo ter sido uma Presidente que reuniu consenso na população durante os seus 

mandatos. Salientando a necessidade de continuar um bom trabalho, todos em conjunto, 

independentemente das cores políticas.-------------------------------------------------------------------------- 

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 e QUATRO da Ordem de 

Trabalhos para serem postas à aprovação dos autarcas.---------------------------------------------------- 

Em seguida foi lida a minuta do Ponto DOIS – Discussão e eventual aprovação da 2ª 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 TRÊS - Discussão e eventual aprovação da 2ª Revisão 

GOP – Grandes Opções do Plano 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 QUATRO - Discussão e eventual aprovação da 

alteração à Tabela de Taxas e Licenças em vigor. O Sr. Presidente submeteu a minuta a 

votação tendo a mesma foi aprovada por UNANIMIDADE.-------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia perguntou se mais algum dos fregueses presentes na 

sala desejava usar da palavra. Como nenhum manifestou essa vontade, a sessão foi encerrada 

pelas 21:45h, 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, 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 


