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ACTA N.º 04/2009 
 
 

4ª Sessão Ordinária da Assembleia da Junta de Freguesia de 
Benavente 

 
 

Aos vinte e nove do mês de Dezembro de dois mil e nove, pelas dezoito horas, no 

salão nobre dos Paços do Concelho, em Benavente, teve lugar, a quarta 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 do Regimento da Assembleia de Freguesias de 

Benavente para o quadriénio 2009/2013; ------------------------------------------------------------ 

2 Dispensa da leitura das actas, mediante a remessa do respectivo projecto, 

juntamente com a Ordem de Trabalhos de cada sessão; ----------------------------------------

3. Discussão e eventual aprovação do Orçamento para o ano de 2010; -------------------- 

4. Discussão e eventual aprovação das grandes Opções do Plano para o ano de 2010; 

5. Discussão e eventual aprovação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 

2010; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Discussão e eventual aprovação do Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia de 

Benavente para o ano de 2010; -------------------------------------------------------------------------

7. Acompanhamento das actividades da Junta de Freguesia de Benavente; ---------------

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

O 1º secretário procedeu à chamada dos autarcas para a assinatura do livro de 

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

O Presidente da Mesa declarou aberta a sessão e perguntou aos autarcas se 

desejavam usar da palavra no período antes da Ordem do Dia, registando o pedido de 

intervenção dos autarcas Maria Gabriela da Cunha Serrão Pereira Coelho, Maria 

Gertrudes de Oliveira Pardão, Vitor Manuel Caridade Pereira, Rute Reis Moisés, 

Gonçalo Manuel Sardinha de Sousa, Heitor Berardo Ferreira de Almeida, Ana 

Madalena Mauritano Matos. ------------------------------------------------------------------------------ 

A autarca Maria Gabriela P. Coelho tomou a palavra para desejar um Bom Ano aos 

presentes, felicitar a Junta pela iluminação de Natal, simples mas bonita, apresentar 

as condolências ao autarca Gonçalo Sardinha de Sousa pela morte de seu pai e 

recordar que a freguesia de Benavente, em tempos, recebera um galardão sobre 
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higiene mas que, nesta data, apresenta algumas ruas pouco limpas. A exemplo, a rua 

Dr. Pinto de Azevedo tem um aspecto degradado devido aos contentores ali existentes 

necessitarem de ser substituídos. ----------------------------------------------------------------------

A autarca Maria Gertrudes Pardão tomou a palavra para desejar também um Bom Ano 

aos presentes e apresentou igualmente as condolências ao autarca Gonçalo. Disse 

que era a primeira vez que fazia parte da Assembleia de Freguesia e começou por 

expor uma situação que se prende com o Parque de Merendas da Vala Nova. Referiu 

que em tempos existiu uma plataforma de madeira que servia de cais, mas que a 

mesma se soltou há bastante tempo, há bem mais de dois anos, e desde aí que tem 

andado à deriva. Agora, alguém a amarrou a uma árvore para não andar ao sabor da 

corrente. Apesar de saber que este assunto não é da competência da Junta de 

Freguesia, não queria deixar de o referir, para que fosse chamada a atenção da 

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

Em seguida deu os parabéns à Presidente da Junta de Freguesia pela Universidade 

Sénior que, sendo um projecto da rede social, tem tido sempre o acompanhamento da 

Presidente da Junta em todos os eventos e, em nome dos 400 alunos da 

Universidade, agradece-lhe essa presença constante e colaborante. ------------------------ 
Tomou a palavra o autarca Vitor Caridade Pereira que saudou os presentes com 

desejos de um Bom Ano e disse querer chamar a atenção para o mau cheiro existente 

na Coutada Velha, uma vez que a estação de tratamento que se assemelha a um 

tanque, os detritos transbordam na época das chuvas, tornando-se necessária a 

intervenção dos serviços respectivos. -----------------------------------------------------------------

Tomou a palavra o autarca Gonçalo Sousa que agradeceu as condolências 

apresentadas, falou igualmente sobre o mau cheiro existente na Coutada Velha e 

solicitou que a Assembleia de Freguesia tomasse as medidas que estivessem ao seu 

alcance para tentar resolver o problema do SAP de Benavente, referindo a sua 

experiência pessoal. Esteve com o seu pai doente, a aguardar médico durante mais de 

cinco horas tendo de o levar para um Hospital. Referiu que, no seu caso pessoal isso 

era possível porque tinha viatura própria, mas muitos doentes que ali aguardam não 

podem fazer como ele. ------------------------------------------------------------------------------------

Tomou a palavra a autarca Rute Reis Moisés que apresentou igualmente os desejos 

de um Bom Ano, referindo ser a primeira vez que fazia parte da Assembleia de 

Freguesia e que esperava que o próximo ano traga bons projectos para a freguesia. --- 

Tomou a palavra o autarca Heitor Ferreira de Almeida que desejou um Bom Ano para 

todos os presentes, desejou aos novos autarcas um bom mandato para zelar pelos 

interesses dos fregueses. Chamou a atenção da Junta para o facto da placa da 

mesma ter caído e ainda não ter sido substituída, esperando que a substituição se 
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fizesse em breve. Lamentou os maus cheiros existentes na Coutada Velha e referiu 

que esse é um problema que se arrasta há mais 20 anos, --------------------------------------

Tomou a palavra a autarca Ana Madalena Matos que expressou igualmente os 

desejos de um Bom Ano e referiu que além dos maus cheiros chamava a atenção para 

a limpeza das valas na Coutada Velha. -------------------------------------------------------------- 

Depois das intervenções dos autarcas o Presidente da Mesa da Assembleia de 

Freguesia deu a palavra à Senhora Presidente da Junta de Freguesia que começou 

por desejar a todos um Bom Ano e referiu ter muito gosto e orgulho em presidir a uma 

Assembleia com um conjunto de gente tão nova. Pensa que sem ligar à ideologia 

partidária, o grupo tem condições para fazer um bom trabalho. Tomou boa nota das 

preocupações apresentadas e informou que a Junta fará chegar à Câmara Municipal o 

assunto da plataforma da Vala Nova. Agradeceu as palavras da coordenadora da 

Universidade Sénior que, sendo efectivamente um projecto da rede social, excedeu as 

expectativas. Os dois pólos têm sempre funcionado com o apoio da coordenadora. 

Revelou que há um novo projecto de voluntariado na “calha”, estando na altura a 

escolher os melhores parceiros para o levar a cabo. ---------------------------------------------- 

Quanto aos maus cheiros da Coutada Velha tem tentado resolver este problema que 

também já foi apresentado à Câmara. Foi igualmente apresentada uma moção ao 

Ministério do Ambiente por esse motivo. Informou que vai novamente alertar e tomar 

novas providências -----------------------------------------------------------------------------------------

Quanto ao assunto da falta de médicos no SAP informou que os médicos preferem as 

unidades de apoio familiar e que a falta de médicos é muito grave não só em 

Benavente mas também em Foros da Charneca, que não têm médico desde Outubro. 

Está a ser feito um abaixo-assinado para ser enviado aos serviços competentes. O 

Presidente da Câmara já apresentou esse problema junto da ACES (Agrupamentos de 

Centros de Saúde) e requereu uma reunião com a Ministra da Saúde. Regista que 

podia sair da Assembleia uma moção para reforçar este pedido. Contudo, não podia 

deixar de realçar que todo este problema e a sua solução é um assunto da exclusiva 

competência do Governo e da sua política para a saúde. --------------------------------------- 

Quanto à placa da Junta não foi colocada devido à falta de verba no final do ano, mas 

a placa será colocada em 2010. ------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Junta informou ainda que vai fazer chegar à Câmara o pedido sobre 

os contentores da Rua Pinto de Azevedo.--- Tomou também a palavra a Tesoureira da 

Junta de Freguesia, Paula Craveiro, manifestando convicção que os autarcas eleitos 

irão fazer uma equipa muito boa. ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia questionou a assembleia sobre a possibilidade 

de se elaborar uma moção acerca da falta de médicos, a ser entregue à Senhora 
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Ministra da Saúde, à Senhora Governadora Civil do Distrito de Santarém e com 

conhecimento a Câmara Municipal de Benavente. Foi aceite a sua sugestão e a 

Moção ficará registada na acta. ------------------------------------------------------------------------- 

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

Deu-se em seguida início ao Ponto UM da Ordem dos Trabalhos – Discussão e 

eventual aprovação do Regimento da Assembleia de Freguesia de Benavente, para o 

quadriénio 2009/2013: ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa da Assembleia informou que o Regimento foi elaborado com a 

ajuda dos autarcas Gonçalo Sousa, Ana Paula e Rute Moisés e com apoio jurídico. 

Pensa que está muito completo e solicitou a intervenção dos autarcas que intervieram 

na sua revisão: ----------------------------------------------------------------------------------------------

A autarca Ana Paula considerou que se elaborou um bom regimento e a autarca Rute 

Moisés chamou a atenção para o facto do brasão da Junta de Freguesia dever ter 4 

torres e não 3, no que foi esclarecido pela Presidente da Junta de que o erro data de 

2002 e que, quando da inscrição na Heráldica Portuguesa, ninguém deu por isso. No 

entanto neste momento está a ser solicitada a correcção. -------------------------------------- 

O autarca Gonçalo Sousa considera que, esteticamente, o Regimento está claramente 

melhor do que o anterior e que cumpre a Constituição e a Lei. --------------------------------

Não se registando mais intervenções, O Presidente da Mesa alertou os autarcas para 

que, na próxima reunião em Abril, trouxessem já ideias para a composição dos grupos 

de trabalho e comissões, tendo em seguida submetido o PONTO UM a votação, sendo 

o mesmo aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

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

Deu-se início ao PONTO DOIS da Ordem de Trabalhos - Dispensa da leitura das 

actas, mediante a remessa do respectivo projecto, juntamente com a Ordem de 

Trabalhos de cada sessão; -------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa da Assembleia solicitou aos autarcas que se pronunciassem 

sobre este ponto, pedindo a palavra o autarca Heitor Ferreira de Almeida que 

considerou essa proposta uma boa ideia e algo que demorou a fazer-se nesta 

Assembleia mas que, finalmente, veio a acontecer. Também a autarca Ana Paula 

Oliveira, que solicitou o uso da palavra, considerou igualmente ser positiva a ideia de 

as actas serem enviadas antecipadamente a cada sessão. ------------------------------------- 

Submetido a votação o PONTO DOIS, foi o mesmo aprovado por unanimidade. --------- 

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

O Presidente da Mesa da Assembleia propôs aos autarcas que a discussão dos 

pontos TRÊS e QUATRO - Discussão e eventual aprovação do Orçamento para o ano 

de 2010 e Discussão e eventual aprovação das Grandes Opções do Plano para 2010, 
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fosse feita em conjunto, com a votação em separado. Como ninguém se opôs a esta 

proposta, o Presidente deu a palavra à Senhora Presidente da Junta para que ela 

fizesse a introdução dos pontos. ------------------------------------------------------------------------

A senhora Presidente da Junta de Freguesia tomou a palavra para explicar e expor os 

dois pontos, mencionando que sem o apoio da Câmara Municipal, a Junta teria 

grandes dificuldades em elaborar um orçamento, uma vez que as receitas próprias são 

escassas. Expôs a problemática do equilíbrio orçamental e explicou ponto a ponto as 

linhas do Orçamento. --------------------------------------------------------------------------------------

Nas Grandes Opções do Plano para 2010, que se encontram explícitas nos objectivos 

que fazem parte do projecto, em poder dos autarcas, queria informar que o concurso 

para a construção da sede da Junta de Freguesia tinha sido anulado por 

incumprimento da nomeação do Júri do concurso, aguardando nova abertura do 

concurso. Falou sobre as actividades mais relevantes das Grandes Opções do Plano e 

referiu que, nas funções sociais, especificamente na saúde, a Junta continuará a 

proporcionar consultas de terapia da fala e apoio psicológico às famílias que, 

comprovadamente necessitem. Continuará a proporcionar o transporte das crianças 

para as consultas de higiene oral, que decorrem actualmente em Samora Correia, 

expressando ainda a vontade de que estas venham a estar disponíveis, brevemente, 

em Benavente. Espera também a criação duma escola de música, nos Foros da 

Charneca e, nesta data, já estão a ser contactadas diversas entidades para oferta de 

material de música. Falou do projecto para o embelezamento da Rotunda junto à 

Ponte da Lezíria, com uma obra alusiva ao campino e falou na Festa do Toiro Bravo e 

do Cavalo Sorraia que deverá realizar-se na semana da Festa da Amizade, 

procurando atrair mais visitantes à vila. Ficou depois à disposição dos autarcas para 

as intervenções que entendessem necessárias. --------------------------------------------------- 

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

--- Pediram para usar a palavra os autarcas Ana Madalena Matos, Heitor Ferreira de 

Almeida e Rute Moisés. A autarca Ana Madalena Matos pediu esclarecimentos acerca 

da receita inscrita na rubrica de publicidade ser de apenas 2,500€ considerando 

também insuficiente a verba inscrita para a saúde, bem como a despesa com a página 

da Internet, que está desactualizada ------------------------------------------------------------------

O autarca Heitor Ferreira de Almeida, elogiou a elaboração do orçamento e 

congratulou-se com a festa que aludirá ao cavalo sorraia, lembrando que é um 

símbolo presente no emblema da Junta e considerou o arranjo da rotunda da Ponte da 

Lezíria, um projecto para se investir. ------------------------------------------------------------------ 

A autarca Rute Moisés considerou que as rubricas da solidariedade social não podem 

ser assim apresentadas porque devem ser inscritas como despesas correntes. Quanto 
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à rotunda considera que existem fronteiras entre as actividades do município e da 

Junta e pergunta até que ponto se pode considerar que esse projecto está na 

competência da Junta. Falou na necessidade da assistência à 1ª e 3ª Idade e chamou 

a atenção para a disparidade no valor de 300€ existente na soma total do documento 

das Grandes Opções do Plano. Quanto aos valores a atribuir às colectividades, 

considera que a lei obriga que esses valores só podem ser inscritos se as 

transferências já tiverem sido efectuadas ------------------------------------------------------------ 

Em resposta aos autarcas a Presidente da Junta de Freguesia esclareceu que, no que 

respeita à publicidade, foi uma competência transferida para a Junta para que a 

pudesse rentabilizar melhor. Há uma lei que regula a publicidade e, nesse sentido, 

teve de se preparar o levantamento da mesma, havendo um princípio acordado entre 

as Juntas do concelho, exceptuando o comércio tradicional pela mais-valia que 

representa e também porque os reclames luminosos que têm nas suas fachadas são 

um complemento à iluminação pública. Só em 2009 foi possível iniciar esse processo 

e como não era possível prever a verba a inscrever, optou-se por não a aumentar. 

Quanto às verbas da saúde a rubrica tem esse valor mas em Janeiro ou Fevereiro 

será, certamente, reforçada procurando-se também celebrar acordos com os serviços 

de saúde. Quanto à rotunda da Ponte da Lezíria não é um projecto da competência da 

Junta nem da Câmara mas sim das Estradas de Portugal. Contudo, para a imagem da 

freguesia, será certamente uma mais valia identificar dignamente aquele nó de ligação 

à entrada de Benavente. Quanto à página da Internet está desactualizada e está 

inscrito um valor simbólico mas, este ano contamos com o apoio do autarca Luís 

Fernandes e, pensa que durante o ano de 2010, tudo estará normalizado, no que diz 

respeito ao Boletim informativo e página da Internet. ---------------------------------------------

Quanto à inscrição da rubrica das colectividades, os subsídios deviam ir de facto para 

outra rubrica mas é a única alternativa inscrevê-la assim porque senão o Orçamento 

ficaria desequilibrado. Só assim se conseguem gerir as transferências efectuadas pela 

Câmara Municipal. No que respeita à assistência à 1ª e 3ª idade é algo que não é da 

competência das autarquias mas sim do Governo. A Junta não tem poder para tal, 

mas a Câmara vai apoiar a construção da nova Creche, do Lar da Santa Casa da 

Misericórdia e do Lar do CRIB.--------------------------------------------------------------------------- 

O orçamento agora apresentado, não será o orçamento do final do ano, uma vez que 

durante a sua vigência haverá alterações orçamentais e reforços. Quanto à diferença 

de 300€ deve-se ao facto de, no quadro que especifica a acção, não ter sido inscrita a 

verba para o Dia Internacional da Mulher. ----------------------------------------------------------- 

O autarca Nuno Rolo, relativamente às questões relacionadas com a página da 

Internet e dos seus conteúdos, informou que as actas das reuniões do executivo da 
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Junta, estarão disponibilizadas no site da Junta, dentro de 2 ou 3 semanas após as 

reuniões.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A autarca Ana Paula Oliveira congratulou-se pela disponibilização das actas não só 

pelo brio mas para dignificar o trabalho da Junta de Freguesia. ------------------------------- 

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

Depois de todas as intervenções o Presidente da Mesa coloca os pontos a votação e 

refere que os pontos serão aprovados em minuta. ------------------------------------------------ 

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

Colocado à votação o PONTO TRÊS, foi o mesmo aprovado por maioria com os 

seguintes votos: ------------------------------- -------------------------------------------------------------

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

2 abstenções das autarcas do PSD; ------------------------------------------------------------------- 

2 votos contra das autarcas do PS.--------------------------------------------------------------------- 

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

Colocado a votação o PONTO QUATRO, foi o mesmo aprovado por maioria com os 

seguintes votos: ---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2 abstenções das autarcas do PSD; ------------------------------------------------------------------- 

2  votos contra das autarcas do PS.-------------------------------------------------------------------- 

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

Passou-se em seguida ao PONTO CINCO da Ordem de Trabalhos – Discussão e 

eventual aprovação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2010. A Presidente 

da Junta de Freguesia colocou-se à disposição para responder às dúvidas existentes 

sobre este ponto. --------------------------------------------------------------------------------------------

Pediram para usar da palavra as autarcas Rute Moisés e Ana Paula Oliveira. A 

autarca Rute Moisés propôs a isenção da taxa para os animais de companhia. A 

autarca Ana Paula Oliveira propôs que os valores das taxas dos outros animais 

fossem mais baixos, uma vez que ficam próximo das taxas dos cães considerados 

perigosos. Sugeriu ainda a criação de uma taxa de urgência, com acréscimo de 

50%,nos serviços da Junta, quando essa urgência é solicitada.-------------------------------- 

A Presidente da Junta de Freguesia, depois de consultar o executivo, aceitou a 

introdução das propostas. O Presidente da Mesa da Assembleia sugeriu que as 

autarcas fizessem chegar essas propostas à Junta de Freguesia e à Mesa da 

Assembleia e que a votação já tivesse em conta essa alteração. -----------------------------

Não se registando mais intervenções sobre este ponto, o Presidente da Mesa da 

Assembleia colocou o mesmo à votação, sendo o PONTO CINCO aprovado por 

unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Presidente da Mesa da Assembleia colocou à discussão o PONTO SEIS - 

Discussão e eventual aprovação do mapa de pessoal para o ano de 2010 da Junta de 

Freguesia de Benavente. ---------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Junta de Freguesia comentou o mapa, explicando como estava 

elaborado, informando que os contratos existentes são necessários. ------------------------

O Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos autarcas se queriam intervir e 

regista a pedido da autarca Rute Moisés que usa da palavra para perguntar se a 

elaboração do documento teve em conta delegações de competências da Câmara 

Municipal para a Junta, em termos do mapa do pessoal, ----------------------------------------

Em resposta a esta questão, a Presidente da Junta respondeu que o mapa de pessoal 

da Junta nada tem a ver com a Câmara Municipal. ----------------------------------------------- 

Não se registando mais intervenções sobre este ponto, o Presidente da Mesa colocou 

o mesmo a votação, sendo o PONTO SEIS aprovado por unanimidade. -------------------- 

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

O Presidente da Mesa da Assembleia pôs à discussão o PONTO SETE – 

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

Tendo tomado a palavra, a Presidente da Junta de Freguesia explicou que este 

documento é elaborado para conhecimento dos membros da Assembleia das 

actividades da autarquia no período entre 23 de Outubro e 15 de Dezembro e não 

carece de ser votado. O Presidente da Mesa da Assembleia perguntou aos autarcas 

se queriam usar da palavra e registou o pedido da autarca Maria Luísa Cardoso que 

perguntou o que era a CEDRU e qual o seu objectivo. A Presidente da Junta 

esclareceu que a CEDRU (Centro de Estudos e Desenvolvimento Regional e Urbano) 

é uma empresa, contratada por 11 concelhos e que se propõe detectar as 

necessidades na área de educação e área social, elaborando uma carta para os 

municípios cumprirem. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Para terminar a Presidente da Junta considerou que a necessidade mais urgente é a 

construção da própria sede. Prometeu dar conhecimento de todos os 

desenvolvimentos sobre este assunto. --------------------------------------------------------------- 

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

O Presidente da Mesa da Assembleia pediu à Assembleia que os dois fregueses 

presentes pudessem usar da palavra, se o entendessem. Com a aprovação da 

Assembleia, pediu para usar da palavra a freguesa Maria Helena Forte para solicitar a 

colocação de lombas na rua Luís Godinho, para reduzir a velocidade dos carros 

naquela artéria da vila. A Presidente da Junta respondeu que iria pressionar a Câmara 

sobre esse assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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Em seguida foram lidas as minutas dos PONTOS TRÊS, QUATRO, CINCO E SEIS 

que foram aprovadas por unanimidade e assinadas pelos membros da Mesa da 

Assembleia e pelos restantes autarcas. --------------------------------------------------------------

Passou-se à leitura da Moção elaborada pela autarca Ana Pula Oliveira, que foi 

aprovada por unanimidade e vai ser enviada à Senhora Ministra da Saúde, à Senhora 

Governadora Civil de Santarém, à Directora dos ACES, e com conhecimento à 

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

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

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

a reunião, pelas vinte horas e quarenta e cinco 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, 

 

 

O 1º Secretário, 

 

 

O 2º Secretário, 


