ATA Nº1/2021

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE

INÍCIO: 18.30 HORAS
ENCERRAMENTO: 19.30 HORAS

No dia nove de Fevereiro de dois mil e vinte e um 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, 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

EXPEDIENTE

1

Para
conhecimento
envio
de
informação
relativamente
à
atribuição
de
toponímia
–
numeração de polícia – Local Rua
Dr. Ribeiro Sanches

Câmara Municipal de Benavente

HASTA PÚBLICA

2

Arrematação do direito de exploração
de espaço destinado a comércio no Proposta/Informação nº 06 – Secretaria
mercado municipal em Benavente
da Junta de Freguesia
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ASSUNTO

INTERESSADO

CEMITÉRIO

3

Apresentação
de
requerimento
solicitando
autorização
para
concessão por meio de alvará do Informação nº 07 – Secretaria da Junta
direito ao uso perpétuo do coval 32, de Freguesia
na zona D, no Cemitério de
Benavente

4

Apresentação
de
requerimento
solicitando
autorização
para
concessão por meio de alvará do Informação nº 08 – Secretaria da Junta
direito ao uso perpétuo do coval 68, de Freguesia
na zona B, no Cemitério de Foros da
Charneca

5

Intervenção
executivo

6

Aprovação
minuta

dos
de

membros

do

deliberações

em

Secretariou a reunião o Senhor Pedro Manuel Lagareiro Santos, Secretário da Junta de
Freguesia de Benavente.
EXPEDIENTE
PONTO 1 – PARA CONHECIMENTO ENVIO DE INFORMAÇÃO RELATIVAMENTE Á
ATRIBUIÇÃO DE TOPONIMIA – NUMERAÇÃO DE POLICIA – LOCAL RUA DR. RIBEIRO
SANCHES
Entidade: Câmara Municipal de Benavente
ASSUNTO: Para conhecimento envio de informação relativamente à atribuição de toponímia
– numeração de polícia – Local Rua Dr. Ribeiro Sanches
Relativamente ao assunto supra, a Câmara Municipal de Benavente envia oficio, dirigido à
Presidente, que a seguir se descreve, para que esta Juna de Freguesia tome conhecimento.
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções
DELIBERAÇÃO: O executivo considerou não haver nada a opor à proposta apresentada pela
Câmara.
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AJUSTE DIRETO
HASTA PÚBLICA
PONTO 2- ARREMATAÇÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO
ESPAÇO DESTINADO A COMERCIO NO MERCADO MUNICIPAL, EM
BENAVENTE.
PROPOSTA/INFORMAÇÃO Nº 05, DE 05/02/2021

Epígrafe l Concessão do direito de uso privativo de um espaço integrado
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 Senhora Presidente da Junta de Freguesia, com o seguinte conteúdo:

Considerando que:
i) Município

de Benavente dispõe, na vila de Benavente, de espaços

implantados no Mercado Municipal da área da freguesia, destinados ao
exercício de atividade comercial, e que para o qual o Município delegou a
sua competência no que compreende a prática de todos os atos
necessários à dinamização da atividade comercial, por força do contrato
interadministrativo de delegação de competências, assinado entre as
partes, datado de onze de junho de dois mil e dezoito;
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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 gestão dos bens do domínio público tem enquadramento legal
no Decreto-Lei n.º 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 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
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concessão do direito de uso privativo para exploração de espaço municipal
não habitacional, identificado como “Espaço Comercial n.º 2, do Mercado
Municipal, com obrigação de desenvolvimento de atividade destinada ao
comércio alimentar (alimentos confecionados e ou acabados) sendo
excluída a atividade de restauração, por não estar garantida a
exaustão de fumos e requisitos mínimos exigidos por Lei, bem como a
atividade de comércio de carnes:
Do procedimento de hasta pública:
Nas peças do procedimento, em anexo, são propostos os seguintes
aspetos essenciais:

a)

Que o procedimento tenha por objeto a concessão do direito

Espaço
Valor
Base
Municipal
Licitação
Espaço Comercial n.º 2 do Mercado Municipal de 250€
Benavente
do uso privativo para exploração do seguinte espaço:
b)

de

Que o prazo de vigência dos respetivos actos sejam de 5

(cinco) anos.
c)

Que a hasta pública seja feita por licitação oral;

d)

Que o ato público tenha lugar no Nobre Auditório da Junta

de Freguesia de Benavente, no dia 17 de fevereiro de 2021, pelas 18
h 30 m;
e)

Que o ato deverá cumprir as normas de segurança e higiene

da DGS (uso de máscara obrigatório);
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f)

Que o(s) valore(s) base de licitação seja(m) fixado(s), em

múltiplos de 25€ (vinte e cinco euros);
g)

Que o critério de adjudicação seja o da licitação de valor

mais elevado;
h)

Que sejam atribuídas

as

seguintes

competências

à

comissão de hasta pública:
i) Prestar esclarecimentos quando solicitados nos termos 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) Elaborar a lista dos licitantes ordenados por ordem
decrescente dos valores oferecidos;
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;
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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.
i) 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 Vogal Suplente: Anabela Gomes Lopes;
2º Vogal Suplente: Paula Cristina da Silva Craveiro Frieza.
Face ao exposto, sugere-se a aprovação da proposta, a composição
do Júri e suas competências, bem como a publicação das peças da Hasta
Pública no site http://www.jf-benavente.pt/site/ e disponibilidade para
consulta todos os dias úteis das 09 h às 12:30h e das 13:30h às 17:30 h
no Atendimento da Secretaria da Autarquia, sito na Rua Diário de Notícias,
n.º 2, 2130-181 Benavente.
À consideração superior,

A Assistente Técnica,

Ana Brardo
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções
DELIBERAÇÃO: O executivo aprovou a proposta da Hasta Pública por unanimidade.

CEMITÉRIO
PONTO 4 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA
CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO USO PERPÉTUO DO COVAL 32
SITO NA ZONA D, NO CEMITERIO DE BENAVENTE.
Requerente: Adelina Fernandes Bandeira
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão por meio de
alvará do direito ao uso perpétuo do coval 32, sito na Zona D

Informação nº 06 de 05/02/2021
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia de
Benavente de 02-02-2021, na sequência de requerimento apresentado pela requerente,
relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre informar:
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se que o coval
32, sito na Zona D, não se encontra à data concessionado.
2– A requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumado dia 29 de Janeiro de
2021, o seu esposo Manuel Gonçalves Lagareiro.
3 – A requerente constituí sua pretensão, autorização para concessão perpétua do referido
coval.
À consideração superior
A Assistente Técnica

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa –
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções
DELIBERAÇÃO: O Executivo autorizou a referida concessão por unanimidade

PONTO 5 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA
CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO USO PERPÉTUO DO COVAL 68
SITO NA ZONA B, NO CEMITERIO DE FOROS DA CHARNECA.
Requerente: Júlia Maria Ferreira
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão por meio de
alvará do direito ao uso perpétuo do coval 68, sito na Zona B

Informação nº 07 de 05/02/2021
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de Freguesia de
Benavente de 05-02-2021, na sequência de requerimento apresentado pela requerente,
relativamente ao assunto supra mencionado, cumpre informar:
1 – Compulsados os arquivos existentes nesta Junta de Freguesia, constatou-se que o coval
68, sito na Zona B Cemitério Foros da Charneca, não se encontra à data concessionado.
2– A requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumado dia 01 de Fevereiro
de 2021, o seu esposo Joaquim Gil.
3 – A requerente constituí sua pretensão, autorização para concessão perpétua do referido
coval.

À consideração superior
A Assistente Técnica

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa –
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções
DELIBERAÇÃO: O Executivo autorizou a referida concessão por unanimidade

PONTO 6 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO

INTERVENÇÕES: Não se registaram mais intervenções

PONTO 6 - 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 Sousa dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia a subscrevo
e também assino
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
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