
ATA DA PRIMEIRA  

SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE SÃO BENTO  

27 DE ABRIL DE 2022 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, pelas dezasseis 

horas e quarenta minutos, teve lugar no edifício sede da Junta de Freguesia de 

São Bento, a primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de São 

Bento, presidida por Maria Margarida Gomes Oliveira, na qualidade de 

presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia de São Bento, secretariada por 

Paulo Miguel dos Santos Pimentel. Iniciados os trabalhos a Presidente da 

Assembleia cumprimentou os presentes e procedeu à verificação e chamada dos 

membros presentes, a saber:------------------------------------------------------------------- 

Grupo do Partido Socialista:------------------------------------------------------------------ 

Lina Maria Cota da Silva (em substituição de Cármen Dolores Sousa Gonçalves); 

Luísa Maria Vieira Silva Ribeiro (em substituição de Jorge David Avelar de 

Sousa);------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

Maria Margarida Gomes Oliveira;--------------------------------------------------------------

Paulo Miguel dos Santos Pimentel;------------------------------------------------------------

Renata Machado Sousa (em substituição de Tiago Manuel Ávila Mesquita).------ 

Grupo da Coligação PPD/PSD/CDS-PP/PPM:-------------------------------------------

António José Borges da Silveira Bettencourt (em substituição de Fabiana 

Mendonça Ferreira);-------------------------------------------------------------------------------

Eduarda Maria Parreira de Sousa;------------------------------------------------------------

Emanuel Martins de Sousa;---------------------------------------------------------------------

Rúben Miguel Saúde Mendes.------------------------------------------------------------------

Junta de Freguesia de São Bento:----------------------------------------------------------

Presidente – João Paulo da Costa Moniz;---------------------------------------------------

Tesoureiro – Arnaldo José da Silveira Teixeira;-------------------------------------------

Secretária – Tânia Marisa Cordeiro Ferreira.-----------------------------------------------

Verificando-se a existência de quórum, a presidente da assembleia deu início à 

sessão informando que manifestada a indisponibilidade de comparência por 

parte dos membros Cármen Dolores Sousa Gonçalves, Jorge David Avelar de 

Sousa e Tiago Manuel Ávila Mesquita do Grupo do Partido Socialista,  e Fabiana 

Mendonça Ferreira do Grupo da Coligação PPD/PSD/CDS-PP/PPM, se 

procedeu à substituição dos mesmos nos termos da lei.-------------------------------- 



Passou-se, em seguida, à discussão de alguns pontos antes da ordem do dia:-- 

O Presidente da JFSB agradeceu a disponibilidade dos presentes, tendo em 

consideração a boa vontade de se estabelecer um dia e um horário que fosse 

confortável para todos os membros.---------------------------------------------------------- 

António Bettencourt, da coligação, proferiu uma declaração de homenagem ao 

25 de abril, enaltecendo o poder local e a cidadania de proximidade. Declaração 

de princípio que se anexa à presente ata.--------------------------------------------------- 

Eduarda Sousa indagou a propósito de um caso concreto sobre o procedimento 

referente ao arrendamento de casas pertencentes à Freguesia, acrescentando 

que deveria ser criado um regulamento com critérios objetivos. O Presidente da 

JFSB esclareceu que mediante a não existência de critérios anteriores, o 

executivo atual começou por formalizar os contratos por escrito, atualizar a 

situação das rendas, cumprindo a simulação de renda com base na fórmula de 

apuramento cedida pela Direção Regional da Habitação.------------------------------- 

Passou-se em seguida à apreciação dos pontos da ordem de trabalhos:----------

Ponto um – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de 

Freguesia acerca da atividade desta no período de 1 de dezembro de 2021 a 18 

de abril de 2022 e da situação financeira da Freguesia:---------------------------------

O Presidente da JFSB elencou o conjunto de todas as tarefas quotidianas de 

zelo, limpeza e manutenção dos espaços interiores e exteriores da Freguesia. 

Nomeou todas as reuniões realizadas com organizações públicas e pessoas de 

interesse. Enumerou outras ações de importância para a Freguesia. Apresentou 

o saldo bancário atual da JFSB, 31.644,00€.-----------------------------------------------

Enfatizou o contrato programa com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, 

na reestruturação da sinalética e obras de baixo valor.----------------------------------

Emanuel Sousa, por sua vez, enalteceu a obra da zona dos Copins “está 

perfeitamente feita com segurança, em betão”, contudo, referiu que “deveria ter 

ido um pouco mais além”, apelando a reforço dos muros para conferir uma maior 

segurança aos donos dos prédios que circundam a área intervencionada.-------- 

A oposição, também, indagou o executivo sobre a data da possível solução das 

humidades dos apartamentos da Rua Alfredo da Silva Sampaio, propriedade da 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Questionaram sobre a possibilidade 

de serem efetuados ajustes diretos dada a urgência na solução do problema. ---

O Presidente da JFSB, no que concerne aos apartamentos, referiu a sua 

preocupação e ação incisiva, quer na visita aos apartamentos e levantamento de 



necessidades junto dos moradores, quer na insistência realizada junto da 

Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Salientou que, nestas visitas, 

sobressai um apartamento com efetivo problema de infiltração. Reforçou a 

parceria estreita neste processo com a vereadora Fátima Amorim, corroborando 

o sentido de prioridade manifestado por esta. A CMAH iniciou uma intervenção 

para beneficiação dos três bairros sociais do concelho, com o lançamento de 

concurso público para as três obras, infelizmente, não foi apresentada proposta 

para a de São Bento. Há o compromisso, manifestado em Assembleia Municipal, 

de se avançar com outra solução, que se encontra em estudo por parte da 

Câmara Municipal. No que diz respeito à Ribeira dos Copins, o Presidente da 

JFSB referiu que houve um entendimento entre o Presidente da CMAH e o 

proprietário do terreno no que se refere ao muro que ladeia a ribeira.--------

Realçou ainda a fase de andamento do Concurso de Pessoal da junta de 

Freguesia de São Bento, referindo que faltam ultimar alguns pormenores 

burocráticos, nomeadamente o registo na BEP e publicação no Jornal Oficial, 

garantido o seu empenho em que tudo decorra com a maior celeridade possível. 

Emanuel Sousa solicitou esclarecimento sobre o acesso de um morador à sua 

propriedade, supostamente condicionada pelas obras dos Copins, o Presidente 

da JFSB afirmou que o acesso deste morador está salvaguardado.-----------------

O Presidente da JFSB abordou a 2ª fase da obra da Olaria de São Bento 

salientando que foram efetuados diversos contatos e reuniões com o Diretor 

Regional da Cultura e com a Delegação da Secretaria Regional das Obras 

Públicas onde lhe foi transmitido que o projeto não era prioritário, nem está 

previsto neste ano alguma intervenção.------------------------------------------------------

O Presidente da JFSB reforçou que mantém o fortalecimento de parcerias com 

a GNR–SEPMA e a Inspeção Regional do Ambiente, no sentido de melhorar 

continuadamente a segurança das ribeiras.-------------------------------------------------

Ponto dois – Apresentação e votação da Conta de Gerência do ano económico 

de 2021:----------------------------------------------------------------------------------------------

O anterior contabilista, Raimundo Dores, fez a apresentação de todos os 

documentos integrantes da Conta de Gerência.-------------------------------------------

Eduarda Sousa, questionou sobre os critérios da utilização do Edifício Cultural 

de São Bento, tendo o Presidente da JFSB esclarecido que existe um documento 

que define os critérios e os valores para utilização do mesmo, aprovado pelo 

executivo em reunião da Junta de Freguesia. Salientou que as instituições da 



Freguesia têm direito à realização de eventos neste espaço, sendo cedido 

gratuitamente. Sendo que questionado pela oposição, referiu que o mesmo se 

aplicava a uma eventual utilização por parte do Centro Social de São Bento.----- 

Ruben Mendes, no que diz respeito às modificações orçamentais da despesa, 

indagou se os prestadores de serviços independentes se referiam apenas aos 

recursos humanos afetos à Junta de Freguesia, tendo sido esclarecido que sim. 

Seguidamente, a Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto dois, 

sendo este aprovado por maioria, com cinco votos a favor dos membros do 

Partido Socialista e quatro abstenções dos membros da Coligação 

PPD/PSD/CDS-PP/PPM.------------------------------------------------------------------------

Ponto três – Apresentação do Inventário do Património:-------------------------------

O Presidente da JFSB apresentou a listagem atualizada do património da 

Freguesia. Esclareceu que este inventário está devidamente atualizado no 

programa informático utilizado para o efeito. Nomeou o passo seguinte para a 

conclusão do processo de inventariação que será etiquetar todos os bens já 

inventariados, sendo para isso necessária a aquisição da máquina que imprimirá 

as respetivas etiquetas.---------------------------------------------------------------------------

Referiu ainda a melhoria do procedimento de gestão de inventários e armazéns 

para fazer entradas e saídas. Reforçou que o inventário é feito ao pormenor e 

que deverá ser atualizado anualmente a cada mês de março.-------------------------

Renata Sousa pediu a palavra e elogiou a Junta de Freguesia pela forma como 

decorreu todo o processo de inventário num curto espaço de tempo.---------------

Ponto quatro – Apresentação e votação das Alterações Modificativas 

Orçamentais da Receita e da Despesa - Revisão Nº 1 do ano de 2022:------------

O atual contabilista, João Cardoso da empresa SISDIAS, apresentou os 

documentos e justificou esta revisão com a assinatura de protocolos com a 

CMAH.------------------------------------------------------------------------------------------------

Seguidamente, a Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto quatro, 

sendo este aprovado por maioria, com cinco votos a favor dos membros do 

Partido Socialista e quatro abstenções dos membros da Coligação 

PPD/PSD/CDS-PP/PPM.------------------------------------------------------------------------

Ponto cinco – Apresentação e votação da Revisão Nº 1 ao Plano Plurianual de 

Investimentos do ano 2022:---------------------------------------------------------------------

Após a apresentação, a Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto 

cinco, sendo este aprovado por maioria, com cinco votos a favor dos membros 



do Partido Socialista e quatro abstenções dos membros da Coligação 

PPD/PSD/CDS-PP/PPM.------------------------------------------------------------------------

Ponto seis – Apreciação do Relatório Final da Inspeção Ordinária à Junta de 

Freguesia de São Bento realizada pela Inspeção Regional Administrativa e da 

Transparência:--------------------------------------------------------------------------------------

Antes da apresentação deste ponto a Presidente da Assembleia de Freguesia, 

Maria Margarida Oliveira, manifestou o seu impedimento por fazer parte do 

anterior executivo da Junta de Freguesia de São Bento, sendo então substituída 

na condução dos trabalhos pelo secretário da Mesa da Assembleia Paulo 

Pimentel.---------------------------------------------------------------------------------------------

Este deu a palavra ao Presidente da JFSB que referiu a leitura atenta e 

pormenorizada do Relatório, enfatizando a necessidade de criar e reorganizar 

procedimentos, no sentido de se manter as boas práticas e estabelecer novas 

formas de atuação regularizando os pontos críticos referenciados no relatório. 

Esclareceu ainda os presentes sobre as dúvidas levantadas quanto aos pontos 

vinte e sete e trinta e oito do relatório.--------------------------------------------------------

Lina Silva enalteceu o esforço do executivo da Junta de Freguesia na superação 

das fragilidades apresentadas no relatório, reforçando uma enorme conquista 

em poucos meses de trabalho.-----------------------------------------------------------------

Ponto sete – Apresentação e votação da Norma de Controlo Interno da 

Freguesia de São Bento:-------------------------------------------------------------------------

O Presidente da JFSB enfatizou que este documento foi elaborado tendo por 

base uma proposta da ANAFRE que foi adequada à realidade da nossa 

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

António Bettencourt congratulou o executivo pela elaboração do documento.---

Seguidamente, a Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto sete, 

sendo este aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------

Ponto oito – Apreciação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas da Freguesia de São Bento:-------------------------------------------

A Assembleia enalteceu e validou o instrumento. António Bettencourt, pela 

coligação, referiu a necessidade de se ajustar o plano à Lei Base que entra em 

vigor a 7 de junho de 2022 e a pertinência de se pormenorizar alguns pontos.---

O Presidente da JFSB agradeceu as considerações construtivas e Paulo 

Pimentel elogiou a elaboração deste documento, reforçando a intenção deste 

executivo, em definir e clarificar uma linha de atuação.----------------------------------



Ponto nove – Apreciação do Código de Conduta da Freguesia de São Bento:--

Os membros da Assembleia enalteceram a elaboração de um documento desta 

natureza.---------------------------------------------------------------------------------------------

Margarida Oliveira referiu a obrigatoriedade de se publicar este documento no 

Diário da República.-------------------------------------------------------------------------------

Ponto dez – Apresentação e Votação das Propostas Apresentadas pelos 

membros da Assembleia de Freguesia Coligação PPD/PSD/CDS-PP/PPM 

(propostas que ficarão anexas a esta ata):------------------------------------------------

Ponto dez ponto um: Apoio à Comissão Fabriqueira da Paróquia de São Bento 

para pintura da Ermida de São Luís:----------------------------------------------------------

Emanuel Sousa apresentou a proposta. Lina Silva questionou como tinham 

chegado ao valor apresentado. Emanuel Sousa referiu que foi o valor 

apresentado pelo presidente da Comissão Fabriqueira da Paróquia de São 

Bento, mas que o que interessa é resolver o problema e que se existir uma 

contraproposta é bem-vinda.--------------------------------------------------------------------  

O Presidente da JFSB enfatizou que quaisquer valores a despender pela Junta 

de Freguesia deverão estar inscritos e aprovados em Assembleia no orçamento 

anual, e como é do conhecimento de todos os membros tal situação não se 

verifica no que a este valor proposto diz respeito. No entanto reforça que 

conhece bem a situação da Ermida e que a mesma é pertença da Santa Casa 

da Misericórdia de Angra do Heroísmo que é a entidade responsável pela sua 

manutenção, e neste caso deverá ser a Comissão Fabriqueira da Paróquia de 

São Bento a desencadear esforços junto do seu proprietário para resolução dos 

problemas. Contudo salienta que a Junta de Freguesia está disponível para 

colaborar na intervenção no interior da mesma, através de meios físicos e 

humanos, numa articulação de esforços caso o proprietário resolva os problemas 

de infiltrações no telhado.------------------------------------------------------------------------

Mediante esta disponibilidade manifestada pelo  Presidente da JFSB, a oposição 

considerou pertinente esta articulação para a solução do problema e solicitou 

uma alteração da proposta, reforçando o apoio da Junta de Freguesia na pintura 

interior, quando os problemas de infiltração se encontrarem resolvidos pela 

Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e Comissão Fabriqueira.-----

Seguidamente, a Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto dez ponto 

um, sendo este aprovado por unanimidade.------------------------------------------------

Ponto dez ponto dois: Reparação de Caminho Agrícola do Reguinho:--------------



Emanuel Sousa apresentou a proposta e explicou a situação relativa ao acesso 

com carro ligeiro à exploração, considerando a simplicidade e baixo custo da 

intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da JFSB informou que não compete à Junta de Freguesia a 

intervenção nos caminhos agrícolas mas que a mesma está devidamente alerta 

e preocupada com a situação dos mesmos, tendo efetuado um levantamento 

das necessidades de intervenção e relatou as diversas diligências já efetuadas 

junto da Secretaria Regional das Obras Públicas, Secretaria Regional da 

Agricultura e Desenvolvimento Rural e IROA, esperando uma intervenção 

conjunta destes organismos para resolução das situações detetadas.--------------

A Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto dez ponto dois, sendo 

este reprovado por maioria, com cinco votos contra dos membros do Partido 

Socialista e quatro votos a favor dos membros da Coligação PPD/PSD/CDS-

PP/PPM.----------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dez ponto três: Apoio para reconstrução da Igreja de Nossa Senhora do 

Livramento:------------------------------------------------------------------------------------------

Emanuel Sousa apresentou a proposta no valor de oito mil euros e expôs o 

assunto. Margarida Oliveira indagou como tinham chegado ao valor apresentado 

e Emanuel Sousa esclareceu que existiam faturas/recibos do valor gasto.--------

O Presidente da JFSB esclareceu que este valor não faz qualquer sentido, pois 

o valor do projeto ascende aos quarenta mil euros, e foi totalmente assumido 

pela CMAH.  Esclareceu ainda, novamente, que a intervenção do executivo é no 

sentido de uma estreita comunicação com a Câmara Municipal de Angra do 

Heroísmo e a Irmandade de Nossa Senhora do Livramento, algo que está a 

acontecer desde o ano anterior, até ao relançamento da obra, que a intervenção 

da Junta de Freguesia neste processo, é de estreita e forte parceria com a 

CMAH. Mediante este esclarecimento, António Bettencourt pediu para reforçar 

que se trata de uma parceria, explicitando e esclarecendo a medida proposta no 

programa eleitoral do Partido Socialista, tendo de imediato o presidente da JFSB 

assumido que houve um erro tipográfico na elaboração do manifesto. Face a 

esta informação, de imediato os membros da coligação decidiram retirar a 

proposta apresentada. ---------------------------------------------------------------------------

Ponto dez ponto quatro: Diminuição de excesso de velocidade:--------------------

Emanuel Sousa apresentou a proposta e manifestou a preocupação com 

exemplos específicos. O Presidente da JFSB apresentou a sua concordância 



com o exposto e evidenciou que a preocupação deve ser mais abrangente, 

alargada a toda a Freguesia. Referiu que neste momento vão ser estudadas 

todas as vias da Freguesia no que diz respeito ao trânsito e esse estudo 

colocado à apreciação da comissão de trânsito de Angra do Heroísmo.------------

Assim sendo a proposta foi reformulada salvaguardando que deve ser feito um 

estudo relativo a toda a Freguesia, apresentando soluções para os problemas 

encontrados, sendo depois esse estudo colocado à apreciação da comissão de 

trânsito, conforme previsto no manifesto eleitoral por parte do Partido Socialista. 

Seguidamente, a Presidente da Assembleia colocou à votação o ponto dez ponto 

quatro, sendo este aprovado por unanimidade.--------------------------------------------

Ponto onze – Outros assuntos de Interesse da Freguesia:----------------------------

O Presidente da JFSB partilhou uma nota de agradecimento, endereçada ao 

executivo, de dois cidadãos residentes na Freguesia, na colaboração desta 

Junta na reparação de caminhos agrícolas.-------------------------------------------------

Os membros da Assembleia da coligação enalteceram a forma profícua como 

decorreu a sessão e enfatizaram o trabalho desenvolvido pelo executivo e a sua 

equipa alargada.------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia de Freguesia propôs 

aos membros da Assembleia que a minuta da ata desta sessão fosse de imediato 

lida e aprovada. Obtida a anuência de todos os membros presentes, procedeu-

se então à leitura da minuta da ata.-----------------------------------------------------------

Seguidamente, a Presidente da Assembleia colocou à votação a aprovação da 

minuta da ata desta sessão, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.---

Nada mais havendo a tratar a Presidente da Assembleia deu por encerrados os 

trabalhos pelas dezanove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de 

dois mil e vinte e dois.----------------------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente da Assembleia de Freguesia, 

 

 

_____________________________________ 

O 1º Secretário, 

 

 

______________________________________ 


