ATA Nº2/2019
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE
INÍCIO: 18.00 HORAS
ENCERRAMENTO: 19.30 HORAS
No dia dez de Abril de dois mil e dezoanove na sala de reuniões do edifício
da Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezoito horas
e trinta minutos 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 Frieza, Tesoureira
Anabela Gomes Lopes, Vogal
Bruno Manuel Soares Nepomuceno, 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 dezoito horas e trinta minutos,
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

HASTA PÚBLICA

1

Arrematação
do
direito
de
exploração do espaço destinado a
venda de bebidas e comidas no
jardim da fateixa, em Benavente,
por ocasião do evento “Benasvilla”
Sunset Party 2019, a realizar no dia
13 de Julho
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Informação/Proposta nº 29 – Secretaria
da Junta de Freguesia
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ASSUNTO

INTERESSADO

PROPOSTA
2

Tolerância de ponto na tarde de
Quinta feira Santa dia 18/04/2019

Informação/Proposta nº 30 – Presidente
da Junta de Freguesia

CONTABILIDADE

3

Discussão e eventual aprovação da
Prestação de contas da Junta de
Freguesia relativa ao ano financeiro
de 2018

Tesoureira da Junta de Freguesia

4

Discussão e eventual aprovação do
relatório da Junta de Freguesia
relativa ao ano financeiro de 2018

Presidente da Junta de Freguesia

5

Discussão e eventual aprovação da
1ª Revisão orçamental do ano
financeiro de 2019

Tesoureira da Junta de Freguesia

6

Discussão e eventual aprovação da
1ª revisão às GOP – Grandes
Opções do Plano para o ano
financeiro de 2019

Tesoureira da Junta de Freguesia

7

Discussão e eventual aprovação da
execução anual do Plano Plurianual
referente ano financeiro de 2018

Tesoureira da Junta de Freguesia

8

Discussão e eventual aprovação da
autorização prévia da Assembleia de
Freguesia
(aprovada
em
14/12/2018
–
Listagem
de
compromissos Plurianuais.

9

Apreciação do Inventário de bens
imoveis e viaturas da Junta de
Freguesia de Benavente

10

Saldos Bancários das
Junta de Freguesia

Secretaria da Junta de Freguesia

Resumo Diário de Tesouraria(SC-9)
Pocal

12

Intervenção
executivo

13

Aprovação de deliberações em
minuta
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dos

Presidente da Junta de Freguesia
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ASSUNTO

INTERESSADO

Encerramento da reunião
Secretariou a reunião o Senhor Pedro Manuel Lagareiro Santos, Secretário da
Junta de Freguesia de Benavente.

HASTA PÚBLICA

PONTO 1 – ARREMATAÇÃO DO
DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO
ESPAÇO DESTINADO A VENDA DE BEBIDAS E COMIDAS NO JARDIM
DA FATEIXA, EM BENAVENTE, POR OCASIÃO DO EVENTO
“BENASVILLA”, SUNSET PARTY 2019, A REALIZAR NO DIA 13 DE
JULHO
PROPOSTA/INFORMAÇÃO Nº 29, DE 04/02/2019

Epígrafe

Concessão do direito de uso privativo de

diversos espaços integrados no domínio público do
Município de Benavente, por procedimento de Hasta
Pública — Autorização da concessão e suas condições
gerais, autorização da abertura do procedimento e
aprovação das peças
Proposta

I

Presente

a

proposta

do

Gabinete

Administrativo de Apoio à Contabilidade e Compras
Públicas, elaborada de acordo com as instruções da
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Senhora Presidente da Junta de Freguesia, com o
seguinte conteúdo:
Considerando que:
i) Município

de Benavente dispõe, na vila de

Benavente, de espaços implantados em domínio público
destinados ao exercício de atividades ao ar livre onde
num dos quais irá decorrer o festival de música
eletrónica “Benasvilla” Sunset Party 2019 a levar a
efeito pela Junta de Freguesia de Benavente e que para
o qual o Município cedeu o espaço;
ii)

A gestão adequada daqueles espaços

deverá ser promovida por iniciativa privada, não
dispondo as autarquias de competências legais e
operacionais para assegurar as atividades em causa;
iii) A gestâo dos bens do domínio público tem
enquadramento legal no Decreto-Lei n.°
280/2007, de 7 de agosto, em concreto nos
seus artigos 27.° a 30.º;
v) O artigo 28.° do citado diploma legal,
estabelece que “Através de acto ou contrato
administrativos podem ser conferidos a
particulares, durante um período, poderes
exclusivos de fruição de bens do domínio
público, (...)”;
vi) A concessão de uso privativo do domínio
público é definida como o contrato
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administrativo pelo qual a Administração faculta
a um sujeito de direito privado a utilização
económica exclusiva de uma coisa ou parcela do
domínio público para fins particulares de
utilidade pública;
vi) O procedimento de Hasta Pública se afigura
adequado à garantia da observância dos
princípios gerais inerentes à atividade da
Administração, designadamente, os princípios
da concorrência, da igualdade, da
imparcialidade e da transparência, sendo que
em situações análogas a Freguesia de
Benavente tem adotado este tipo de
procedimento;
Assim, em face do exposto, propõe-se que seja
desencadeado procedimento de hasta pública com vista
à celebração de acto de concessão do direito de uso
privativo para exploração de espaço em domínio público
municipal, venda de bebidas e comidas no decorrer do
evento

“Benasvilla”,

no

Jardim

da

Fateixa

em

Benavente, a realizar no dia 13 de Julho do corrente
ano, nos seguintes termos:
Do procedimento de hasta pública:
Nas peças do procedimento, em anexo, são
propostos os seguintes aspetos essenciais:
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a)

Que o procedimento tenha por objeto a

concessão do direito do uso privativo para exploração
dos seguintes espaços:
Lote 1 — Espaço destinado a exploração de Bar
de venda exclusiva de gin e bebidas brancas, com a área
de ocupação estimada entre os 16 e os 18m2;
Lote 2 — Espaço destinado a exploração de Bar
de venda de cerveja, contudo permitida a venda de
todas as bebidas com exceção de gin e bebidas brancas,
com a área de “aljeco” (aproximadamente 6x2.5m);
Lote 4 — Espaço destinado a exploração para
food truck de venda de farturas e churros, vedada a
venda de bebidas, com a área do food truck;
Lote 5 — Espaço destinado a exploração para
food truck de venda de bifanas, hambúrgueres e
cachorros, sendo permitida a venda de todas as bebidas
com exceção de gin e bebidas brancas, com área do
food truck;
b)

Que o prazo de vigência dos respetivos

actos sejam de 2 (dois) dias.
c)

Que a hasta pública seja feita por licitação

d)

Que o ato público tenha lugar no Nobre

oral;

Auditório da Junta de Freguesia de Benavente, no dia 7
de maio de 2019, pelas 18h30m;
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e)

Que o(s) valore(s) base de licitação

seja(m) fixado(s), em:

Lote 1 — 350€ (trezentos e cinquenta euros);
Lote 2 — 350€ (trezentos e cinquenta euros);
Lote 4 — 100€ (cem euros);
Lote 5 — 300€ (trezentos euros);

f) Que o critério de adjudicação seja o da licitação
de valor mais elevado;
g) Que o valor dos lanços de licitação seja fixado
em múltiplos de 20,00€ (vinte euros);
h)

Que

sejam

atribuídas

as

seguintes

competências à comissão de hasta pública:
i)

Prestar

esclarecimentos

quando

solicitados nos termos da Cláusula 7ª do programa do
procedimento e, ainda, durante a hasta pública, bem
como proceder à retificação de erros e omissões das
peças do procedimento, desde que não impliquem
alterações de aspetos fundamentais das mesmas;
ii) Verificar os documentos apresentados
pelos participantes e ou licitadores;
iii)
ordenados
oferecidos;

10 de Abril de 2019

por

Elaborar
ordem

a

lista

decrescente

dos
dos

licitantes
valores

ATA Nº2/2019
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE
iv) Apreciar e decidir das reclamações da
lista dos licitantes;
v)

Decidir sobre

a não

adjudicação

provisória, quando não tenha havido licitações;
vi) Proceder à adjudicação provisória;
vii Emitir e assinar o(s) auto(s) de
adjudicação provisória, em duplicado, que identifica(m)
o(s) adjudicatário(s) provisório(s) e o respetivo valor da
adjudicação;
viii) Lavrar a ata da hasta pública,
propondo ao órgão competente para a decisão de
contratar a adjudicação da concessão do direito ao uso
privado do(s) espaço(s) objeto do contrato.
h) Que a comissão de hasta pública tenha a
constituição a seguir enunciada, sendo que, em caso de
falta ou impedimento, o presidente da comissão será
substituído por um dos vogais efetivos:
Presidente:

Pedro

Manuel

Lagareiro

Sousa dos Santos;
1º Vogal efetivo: Inês Branco de Almeida
Vieira Correia;
2º Vogal efetivo: Bruno Manuel Soares
Nepomuceno;
1º
Lopes;
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2º Vogal Suplente: Paula Cristina da Silva
Craveiro Frieza.

À consideração superior,
A Assistente Técnica,
Ana Brardo
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.
DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por unanimidade aprovar a proposta
de hasta pública, bem como efectiar a sua publicação nos locais habituais
no dia seguinte à aprovação da minuta.

PROPOSTA

PONTO 2- TOLERÂNCIA DE PONTO NA TARDE DE QUINTA FEIRA DIA
18 DE ABRIL DE 2019 – PROPOSTA – Presidente da Junta de Freguesia
de Benavente

PROPOSTA/INFORMAÇÃO Nº 30 de 03/04/2019

Como vem sido habitual há uns anos ser concedido tolerância de ponto aos
funcionários nesta altura festiva da Páscoa, proponho que a exemplo dos anos
anteriores seja concedida a referida tolerância de ponto aos mesmos no
período da tarde de Quinta- feira, do dia dezoito de Abril de dois ml e
dezanove.
À consideração superior

Benavente 03 de Abril de 2019

A Presidente da Junta de Freguesia
- Inês Branco de Almeida Vieira Correia-
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.
DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou a proposta da senhora presidente por
unanimidade.

CONTABILIDADE

PONTO 3 – DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA RELATIVA AO ANO FINANCEIRO
DE 2018 (Documento anexo)– Tesoureira da Junta de Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Tesoureira explicou o ponto.
Não se registarm intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade, a prestação de
contas da Junta de Freguesia, relativa ao ano financeiro de 2018.

PONTO 4 - DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA

RELATIVA

AO

ANO

FINANCEIRO DE 2018 – (Documeno anexo) – Presidente da Junta de
Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Presidente explicou o ponto.
Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade, o relatório de
actividades da Junta de Freguesia, relativa ao ano financeiro de 2018
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PONTO 5 - DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO
ORÇAMENTAL DO ANO FINANCEIRO DE 2019 (Documento anexo)Tesoureira da Junta de Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Presidente explicou o ponto.
Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a 1ª Revisão
orçamental do ano financeiro de 2019.

PONTO 6 - DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA 1ª REVISÃO ÀS
GOP – GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE
2019 (Documento anexo) – Tesoureira da Junta de Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Tesoureira explicou o ponto.
Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a 1ª Revisão às
Gops do ano financeiro de 2019.

PONTO 7 – DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA EXECUÇÃO
ANUAL DO PLANO PLURIANUAL REFERENTE AO ANO FINANCEIRO DE
2018 – (Documento anexo) – Tesoureira da Junta de Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Tesoureira explicou o ponto.
Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a execução anual
do plano plurianual referente ao ano financeiro de 2018.
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PONTO 8 – DISCUSSÃO E EVENTUAL APROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA

DA

ASSEMBLEIA

DE

FREGUESIA

(APROVADA

EM

14/12/2018) – LISTAGEM DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS
(Documento anexo) – Presidente da Junta de Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A senhora Presidente explicou o ponto.
Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a autorização prévia
da Assembleia de Freguesia (aprovada em 14/12/2018) – Listagem de
compromissos plurianuais.

PONTO 9 - APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS IMOVEIS E
VIATURAS DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE – (Documento
anexo) – Presidente da Junta de Freguesia

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.
DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

PONTO 10 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE
FREGUESIA – Secretaria da Junta de Freguesia - 05/04/2019

Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º 01565910530 – Vinte e oito mil e setenta e dois euros e setenta
e oito centimos
Conta n.º 01565909130 – cinco mil e trinta e tres euros e noventa e tres
centimos .
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Num total de trinta e tres mil cento e seis euros e setenta e um centimos,
sendo que cinco mil e trinta e tres euros e noventa e tres centimos, são de
operações de tesouraria e vinte e oito mil e setenta e dois euros e setenta e
oito cêntimos são de operações orçamentais.
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

PONTO 11 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL –
Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente

Presente o documento em epígrafe referente ao dia quatro do mês de Abril
de dois mil e dezanove que acusava os seguintes saldos:

EM COFRE : mil quinhentos e setenta

centimos

CGD: quarenta mil cento e sessenta euros e oitenta e tres centimos
CGD Ot – cinco mil e trinta e tres euros e noventa e tres centimos
NOVO BANCO_ 05: zero euros
NOVO BANCO PP_ 84: zero euros
NOVO BANCO_ 81 CONTA CC : zero euros
NOVO BANCO _prazo 3426: zero euros
NOVO BANCO 3 MESES _100554374202: zero euros
CONTA A PRAZO 3 meses _ 10053354087: zero euros
TOTAL DE BANCOS: quarenta e cinco mil cento e noventa e quatro euros e
setenta e seis centimos
TOTAL DE DISPONIBILIDADES: quarenta e cinco mil duzentos e trinta e
oito euros e trinta e um centimos
Sendo que quarenta e dois mil cento e oitenta e nove euros e cinquenta e
oito cêntimos são de operações orçamentais e tres mil e quarenta e oito
euros e setenta e tres centimos são de operações não orçamentais.
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.

PONTO 12 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO

INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.

PONTO 13 - 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 Santos Secretário da Junta de Freguesia a
subscrevo e também assino.
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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