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INÍCIO: 18,30 HORAS 

ENCERRAMENTO: 19,30  HORAS 

No dia treze de Abril 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 de Benavente,  Inês Branco 

de Almeida Vieira Correia, reuniu a mesma estando presente os restantes membros 

do Executivo: 

Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário 

Anabela Gomes Lopes, Vogal 

 

AUSENCIAS: Registou-se a ausência da Sra. Tesoureira Paula Cristina Craveiro e do Sr. 

Vogal Bruno Nepomuceno 

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 

1 
Aprovação da ata nº 07, da reunião 
ordinária, de 31/03/2021  

 ATESTADOS DE RESIDENCIA  

2 
Apresentação de requerimentos para 
ratificação de despachos exarados pela 
senhora Presidente referente a 
atestados de residência, requeridos por 

Informação nº 31 - Secretaria da 
Junta de Freguesia  
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  ASSUNTO INTERESSADO 

fregueses nesta Junta de Freguesia, no 
período compreendido entre 27/03/2021 
a 09/04/2021 

 CEMITÉRIO  

3 
Pedido de concessão por meio de alvará 
ao uso perpétuo do coval 57 Zona S, 
sito no Cemitério de Benavente 

Informação nº 32 – Secretaria da 
Junta de Freguesia  

4 
Pedido de concessão por meio de alvará 
ao uso perpétuo do coval 24 Zona S, 
sito no Cemitério de Benavente 

Informação nº 33 – Secretaria da 
Junta de Freguesia 

 OCUPAÇÃO ESPAÇO PUBLICO  

5 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
licenciamento de ocupação de Espaço 
Publico na Freguesia de Benavente- 
Alzira Ideia dos Santos 

Informação nº 34 – Secretaria da 
Junta de Freguesia 

6 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
licenciamento de ocupação de Espaço 
Publico na Freguesia de Benavente- 
Nelson Miguel Dias Galvão 

Informação nº 35 – Secretaria da 
Junta de Freguesia 

7 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
licenciamento de ocupação de Espaço 
Publico na Freguesia de Benavente- 
Mestre do Coração Lda 

Informação nº 36 – Secretaria da 
Junta de Freguesia 

8 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
licenciamento de ocupação de Espaço 
Publico na Freguesia de Benavente- Ana 
Cristina Pastor 

Informação nº 37 – Secretaria da 
Junta de Freguesia 
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  ASSUNTO INTERESSADO 

9 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para 
licenciamento de ocupação de Espaço 
Publico na Freguesia de Benavente- 
Patricia Alexandra Neves Feitor 

Informação nº 38 – Secretaria da 
Junta de Freguesia 

 EXPEDIENTE  

10 
Para conhecimento – Relatório de 
Avaliação da observação de balizas   Câmara Municipal de Benavente 

11 
Pedido de Apoio aos atletas para 
Participação no Campeonato do Mundo 
nos E.U.A 

Grupo Desportivo de Benavente- 
Secção de Pesca 

 
CONTABILIDADE 

 
 

12 Saldos Bancários da Junta de Freguesia 
de Benavente  

Secretaria da Junta de Freguesia  

13 Resumo Diário de Tesouraria(SC-9) 
Pocal 

Secretaria da Junta de Freguesia 

14 
 

Intervenção de fregueses 
 

15 
 

Intervenção dos Membros do Executivo 
 

16 
 

Aprovação de deliberações em minuta 
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Secretariou a reunião o senhor  Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário  da 
Junta de Freguesia de Benavente  

 

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 07 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 
16/03/2021 

 

Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham tomado 
conhecimento do conteúdo da acta da reunião anterior, nº 07 datada de 
30/03/2021,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração. 

 

 

ATESTADOS DE RESIDÊNCIA 

 
PONTO 2 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS PARA RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHOS EXARADOS PELA SENHORA PRESIDENTE REFERENTE A 
ATESTADOS DE RESIDENCIA, REQUERIDOS POR FREGUESES NO PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE 27/03/2021 a 09/04/2021 NESTA JUNTA DE 
FREGUESIA – Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente 
 
 

INFORMAÇÃO Nº 31, DE 09/04/2021 
 
 
Em cumprimento dos despachos exarados pela Senhora Presidente da Junta de 

Freguesia de Benavente, na sequência de requerimentos para atestados de 

residência apresentados por fregueses, no período compreendido entre 27/03/2021 

a 09/04/2021, ao balcão desta Junta de Freguesia, que a seguir se identificam:  

 

Data Nº Registo de 
entrada 

Efeitos 
 

30/03/2021 1068 Instituição Bancária 

30/03/2021 1080 Para os efeitos tidos 
por convenientes  
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31/03/2021 1100 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

05/04/2021 1113 IMTT 

06/04/2021 1121 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

06/04/2021 1122 Câmara Municipal de 
Benavente 

06/04/2021 1132 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

07/04/2021 
 

1137 Para os efeitos tidos 
por convenientes 

 
A Ratificação 

 
 

A Assistente Técnica 
 
 

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: O executivo ratificou os despachos exarados pela Sra. Presidente. 

 

 

 

 

 

CEMITÉRIO 

 

PONTO 3 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO 
USO PERPÉTUO DO COVAL 57 SITO NA ZONA S, NO CEMITERIO DE 
BENAVENTE. 
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Requerente: Maria Aldina Campos Carneiro Dias 
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão por 
meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval 57, sito na Zona S 
 
 
 

Informação nº 32 de 09/04/2021 
 
 
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente de 06-04-2021, 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 57, sito na Zona S, não se encontra à data concessionado. 
 
2– A requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumada dia 01 de 
Abril de 2021, o seu marido Humberto Teixeira Afonso Dias. 
 
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 – 
 
 
 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO : O executivo deliberou por unanimidade autorizar a concessão do referido 
local. 
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PONTO 4 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA CONCESSÃO POR MEIO DE ALVARÁ DO DIREITO AO 
USO PERPÉTUO DO COVAL 24 SITO NA ZONA S, NO CEMITERIO DE 
BENAVENTE. 
 
Requerente: Maria De Fátima Vieira 
Assunto: Apresentação de requerimento solicitando autorização para concessão por 
meio de alvará do direito ao uso perpétuo do coval 24, sito na Zona S 
 
 
 

Informação nº 33 de 09/04/2021 
 
 
Em cumprimento de despacho exarado pela Senhora Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente de 06-04-2021, 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 24, sito na Zona S, não se encontra à data concessionado. 
 
2– A requerente tem a intenção de concessionar o coval onde foi inumado dia 30 de 
Março de 2021, o seu marido Fernando Gomes. 
 
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 deliberou por unanimidade autorizar a concessão do referido 
local. 

 

 

 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICO 

 

 

PONTO 5- APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO EM 

UNIDADE MÓVEL- VENDA DE FARTURAS E CHURROS, SITO NA FREGUESIA 

BENAVENTE 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 34 DE 12 /04/2021 

 

Requerimento nº 1118/2021 

Requerente: Alzira Ideias dos Santos 

Localização: Bairro do Areias Lt 23 2870-016 Montijo  

Assunto: Pedido de autorização para ocupação de espaço em domínio publico (junto 

ao Parque 25 de Abril frente ao nº 38 da Av. Eng. Calheiros Lopes) na Freguesia de 

Benavente.  
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Foi apresentado requerimento nesta Junta de Freguesia referente ao assunto supra 

referido: 

 

 Solicitada autorização para ocupação de espaço do domínio publico, com 

roulotte para venda de farturas e churros pelo período de seis meses, sito no 

local supra mencionado. 

 

Analisado o pedido à luz do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do 

Município de Benavente e visitado o local, cumpre informar: 

1. Entende-se por ocupação de espaço público, qualquer implantação, utilização 

feita por meio de qualquer estrutura, equipamento, mobiliário urbano, ou 

suporte publicitário, em espaço pertencente ao domínio publico o solo, e o 

espaço aéreo (Art.º 3º) 

2. Compete a esta Junta de Freguesia, através do protocolo de delegações de 

competências estabelecido entre a câmara municipal de Benavente e esta 

Junta, a definição dos critérios a que deve estar sujeita a ocupação do espaço 

publico bem como o seu licenciamento e fiscalização por forma a salvaguardar 

a segurança do ambiente e do equilíbrio urbano, devendo respeitar os critérios 

gerais de ocupação de espaço publico (Art.º 16º). 

3. É permitida a ocupação do espaço público com unidades móveis ou amovíveis, 

nomeadamente tendas, pavilhões e outras instalações similares, cuja 

localização ficará sujeita a aprovação desta Junta de Freguesia (Art.º 30º). 

4. Deve o requerente respeitar os critérios de licenciamento os quais constam 

no ROEPMB. 

5. Só é permitida a venda ambulante nos dias e horas em que estiverem abertos 

os estabelecimentos que vendam artigos ou géneros da mesma espécie, de 

acordo com o Regulamento dos períodos de Abertura e encerramento dos 
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Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município 

de Benavente (Art.º 10º). 

6. Não é permitida a venda ambulante: 

a) A menos de 50m dos edifícios públicos, monumentos, centros de saúde, 

imoveis de interesse publico, estações e paragens de transportes 

colectivos e estabelecimentos fixos para o mesmo ramo de comércio. 

b) A menos de 100m dos estabelecimentos de ensino. 

c) Durante o horário de funcionamento do mercado municipal, 

independentemente da distância, de produtos congéneres aos vendidos no 

mesmo. 

7. A lei nº 27/2013 de 12 de Abril, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita 

a actividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e 

vendedores ambulantes, bem como o regime aplicável às feiras e aos recintos 

onde as mesmas se realizam, de acordo com o regime constante do Decreto-

Lei nº 92/2010, de 26 de Julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a 

Directiva nº 2006/123/CE do Parlamento Europeu de Concelho, de 12 de 

Dezembro, relativa aos serviços do mercado interno. 

8. Para o exercício da sua actividade, os feirantes e vendedores ambulantes 

estabelecidos em território nacional efectuam uma mera comunicação prévia 

na DGAE, através do preenchimento de formulário eletrónico no balcão único 

eletrónico dos serviços a que se refere o artigo 6º do Decreto- Lei nº 92/2010, 

de 26 de Julho. 

9. Importa referir que a Junta de Freguesia de Benavente não dispõe de lugares 

demarcados na Freguesia para venda ambulante, e não existindo Festas, 

Feiras e Romarias, a intensão do executivo seria indeferir o pedido do 

requerente bem como todos os pedidos similares. 

10.Atendendo a que, o país passa por uma fase de uma crise económica 

provocada por uma pandemia mundial que levou a economia a uma contração 

sem precedentes, e encontrando-se o mesmo em Estado de Emergência, 

estando neste momento a fazer um levantamento gradual das medidas de 
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confinamento. Proponho ao executivo a medida excecional de deferir a 

pretensão do requente pelo período de seis meses, isentando o mesmo das 

taxas devidas pela ocupação do espaço publico por período análogo.  

 

 

11. Deverá o requerente apresentar na secretaria desta Junta no prazo de dez 

dias após ser notificado da decisão do executivo, declaração de 

responsabilidade por eventuais danos causados na via pública (Art.º 9º. 

ROEPMB), por forma a ser homologada a deliberação do executivo. 

 

 

 

À consideração superior, 

 

A Assistente Técnica 

 

-Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa- 

 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente fez a explanação do ponto . Não se 
registaram mais intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO : Deliberado por unanimidade deferir o pedido de ocupação do espaço 
publico com unidade movel para venda de farturas e churros e isentar pelo periodo de 6 
meses a contar do licenciamento das taxas devidas. 
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PONTO 6 – APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO EM 

UNIDADE MÓVEL- VENDA DE FARTURAS E CHURROS, SITO NA FREGUESIA 

BENAVENTE 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 35 DE 12 /04/2021 

 

 

 

Requerimento nº 1176/2021 

Requerente: Nelson Miguel Dias Galvão 

Localização: Rua Padre João nº8 2100-343 Couço  

Assunto: Pedido de autorização para ocupação de espaço em domínio publico 

(Parque 25 de Abril junto ao quiosque que se encontra encerrado) na Freguesia de 

Benavente.  

 

Foi apresentado requerimento nesta Junta de Freguesia referente ao assunto supra 

referido: 

 

 Solicitada autorização para ocupação de espaço do domínio publico, com 

roulotte para venda de farturas e churros pelo período de seis meses, sito no 

local supra mencionado. 
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Analisado o pedido à luz do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do 

Município de Benavente e visitado o local, cumpre informar: 

1. Entende-se por ocupação de espaço público, qualquer implantação, utilização 

feita por meio de qualquer estrutura, equipamento, mobiliário urbano, ou 

suporte publicitário, em espaço pertencente ao domínio publico o solo, e o 

espaço aéreo (Art.º 3º) 

2. Compete a esta Junta de Freguesia, através do protocolo de delegações de 

competências estabelecido entre a câmara municipal de Benavente e esta 

Junta, a definição dos critérios a que deve estar sujeita a ocupação do espaço 

publico bem como o seu licenciamento e fiscalização por forma a salvaguardar 

a segurança do ambiente e do equilíbrio urbano, devendo respeitar os critérios 

gerais de ocupação de espaço publico (Art.º 16º). 

3. É permitida a ocupação do espaço público com unidades móveis ou amovíveis, 

nomeadamente tendas, pavilhões e outras instalações similares, cuja 

localização ficará sujeita a aprovação desta Junta de Freguesia (Art.º 30º). 

4. Deve o requerente respeitar os critérios de licenciamento os quais constam 

no ROEPMB. 

5. Só é permitida a venda ambulante nos dias e horas em que estiverem abertos 

os estabelecimentos que vendam artigos ou géneros da mesma espécie, de 

acordo com o Regulamento dos períodos de Abertura e encerramento dos 

Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município 

de Benavente (Art.º 10º). 

6. Não é permitida a venda ambulante: 

d) A menos de 50m dos edifícios públicos, monumentos, centros de saúde, 

imoveis de interesse publico, estações e paragens de transportes 

colectivos e estabelecimentos fixos para o mesmo ramo de comércio. 

e) A menos de 100m dos estabelecimentos de ensino. 

f) Durante o horário de funcionamento do mercado municipal, 

independentemente da distância, de produtos congéneres aos vendidos no 

mesmo. 
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7. A lei nº 27/2013 de 12 de Abril, estabelece o regime jurídico a que fica sujeita 

a actividade de comércio a retalho não sedentária exercida por feirantes e 

vendedores ambulantes, bem como o regime aplicável às feiras e aos recintos 

onde as mesmas se realizam, de acordo com o regime constante do Decreto-

Lei nº 92/2010, de 26 de Julho, que transpôs para a ordem jurídica interna a 

Directiva nº 2006/123/CE do Parlamento Europeu de Concelho, de 12 de 

Dezembro, relativa aos serviços do mercado interno. 

8. Para o exercício da sua actividade, os feirantes e vendedores ambulantes 

estabelecidos em território nacional efectuam uma mera comunicação prévia 

na DGAE, através do preenchimento de formulário eletrónico no balcão único 

eletrónico dos serviços a que se refere o artigo 6º do Decreto- Lei nº 92/2010, 

de 26 de Julho. 

9. Importa referir que a Junta de Freguesia de Benavente não dispõe de lugares 

demarcados na Freguesia para venda ambulante, e não existindo Festas, 

Feiras e Romarias, a intensão do executivo seria indeferir o pedido do 

requerente bem como todos os pedidos similares. 

10.Atendendo a que, o país passa por uma fase de uma crise económica 

provocada por uma pandemia mundial que levou a economia a uma contração 

sem precedentes, e encontrando-se o mesmo em Estado de Emergência, 

estando neste momento a fazer um levantamento gradual das medidas de 

confinamento. Proponho ao executivo a medida excecional de deferir a 

pretensão do requente pelo período de seis meses, isentando o mesmo das 

taxas devidas pela ocupação do espaço publico por período análogo.  

 

 

11. Deverá o requerente apresentar na secretaria desta Junta no prazo de dez 

dias após ser notificado da decisão do executivo, declaração de 

responsabilidade por eventuais danos causados na via pública (Art.º 9º. 

ROEPMB), por forma a ser homologada a deliberação do executivo. 
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À consideração superior, 

 

A Assistente Técnica 

 

-Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa- 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente fez a explanação do ponto . Não se 
registaram mais intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO : Deliberado por unanimidade deferir o pedido de ocupação do espaço 
publico com unidade movel para venda de farturas e churros e isentar pelo periodo de 6 
meses a contar do licenciamento das taxas devidas. 

 

 

 

PONTO 7 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO COM 

ESPLANADA ABERTA- PRAÇA DA REPUBLICA Nº21, SITO NA FREGUESIA 

BENAVENTE 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 36 DE 12 /04/2021 

 

 

 

Requerimento nº 1163/2021 
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Requerente: Mestre do Coração Lda 

Localização: Praça da República nº21 2130-034 Benavente  

Assunto: Pedido de autorização para ocupação de espaço em domínio publico com 

esplanada aberta na Freguesia de Benavente.  

 

Foi apresentado requerimento nesta Junta de Freguesia referente ao assunto supra 

referido: 

 

 Solicitada autorização para ocupação de espaço do domínio publico (frente 

loja), com esplanada composta por três mesas, três chapéus-de-sol e doze 

cadeiras, ocupando 9 m2, sito no local supra mencionado. 

 

Analisado o pedido à luz do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do 

Município de Benavente e visitado o local, cumpre informar: 

1. Entende-se por ocupação de espaço público, qualquer implantação, utilização 

feita por meio de qualquer estrutura, equipamento, mobiliário urbano, ou 

suporte publicitário, em espaço pertencente ao domínio publico o solo, e o 

espaço aéreo (Art.º 3º) 

2. Esplanada Aberta- a instalação no espaço público de mesas e cadeiras, guarda 

ventos, guarda sois, estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro 

mobiliário urbano sem qualquer tipo de protecção fixa ao solo, destinada a 

apoiar estabelecimentos de restauração ou de bebidas e similares ou 

empreendimentos turísticos. 

3. Compete a esta Junta de Freguesia, através do protocolo de delegações de 

competências estabelecido entre a câmara municipal de Benavente e esta 

Junta, a definição dos critérios a que deve estar sujeita a ocupação do espaço 
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publico bem como o seu licenciamento e fiscalização por forma a salvaguardar 

a segurança do ambiente e do equilíbrio urbano, devendo respeitar os critérios 

gerais de ocupação de espaço publico (Art.º 16º). 

4. A ocupação do espaço público com esplanadas abertas deverá obedecer, 

cumulativamente, às seguintes condições: 

a. A ocupação transversal não pode em regra, exceder a largura da 

fachada do estabelecimento; 

b. Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, bem como a sua 

área envolvente, devem ser mantidos em perfeito estado de higiene e 

limpeza. 

5. Deve o requerente respeitar os critérios de licenciamento os quais constam 

no ROEPMB. 

6. A zona a ocupar com a esplanada é um local público, que deve ser utilizado 

livremente por todos os peões por isso deve manter-se livre de ocupações 

que condicionem o seu propósito. Deve ser respeitado na íntegra o Decreto- 

lei nº 163/2006 de 8 de Agosto. 

7. Atendendo a que, o país passa por uma fase de uma crise económica 

provocada por uma pandemia mundial que levou a economia a uma contração 

sem precedentes, e encontrando-se o mesmo em Estado de Emergência, 

estando neste momento a fazer um levantamento gradual das medidas de 

confinamento. Proponho ao executivo a medida excecional de deferir a 

pretensão do requente pelo período de seis meses, isentando o mesmo das 

taxas devidas pela ocupação do espaço publico por período análogo.  

 

 

 

8. Caso seja deferida a pretensão do requerente, deverá esta Junta através dos 

seus serviços, garantir o cumprimento de todas as normas, critérios e 

legislação em vigor, assegurando que não existe qualquer prejuízo para com 

o propósito fundamental a que se destina o espaço publico. 
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9. Deverá o requerente apresentar na secretaria desta Junta no prazo de dez 

dias após ser notificado da decisão do executivo, declaração de 

responsabilidade por eventuais danos causados na via pública (Art.º 9º. 

ROEPMB). 

10.A deliberação do executivo convola-se em definitivo caso as condições 

apresentadas nos pontos 8 e 9 estejam conformes. 

 

 

À consideração superior, 

 

A Assistente Técnica 

 

-Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa- 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente fez a explanação do ponto . Não se 
registaram mais intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO : Deliberado por unanimidade deferir o pedido de ocupação do espaço 
publico com unidade movel para venda de farturas e churros e isentar pelo periodo de 6 
meses a contar do licenciamento das taxas devidas. 

 

 

PONTO 8 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO AUTORIZAÇÃO PARA 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO COM ESPLANADA ABERTA- RUA ALVARO 

RODRIGUES DE AZEVEDO Nº 12, SITO NA FREGUESIA BENAVENTE 
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INFORMAÇÃO Nº 37 DE 12 /04/2021 

 

 

Requerimento nº 1191/2021 

Requerente: Ana Cristina da Conceição Pastor Pinto 

Localização: Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo nº 12 2130-184 Benavente  

Assunto: Pedido de autorização para ocupação de espaço em domínio publico com 

esplanada aberta e guarda-vento na Freguesia de Benavente.  

 

Foi apresentado requerimento nesta Junta de Freguesia referente ao assunto supra 

referido: 

 

 Solicitada autorização para ocupação de espaço do domínio publico (frente 

loja), com esplanada composta por cinco mesas, 10 cadeiras, ocupando 10 

m2, e um guarda- vento amovível com frente opaca e lateral mista sito no 

local supra mencionado. 

 

 

 

 

Analisado o pedido à luz do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do 

Município de Benavente e visitado o local, cumpre informar: 
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1. Entende-se por ocupação de espaço público, qualquer implantação, utilização 

feita por meio de qualquer estrutura, equipamento, mobiliário urbano, ou 

suporte publicitário, em espaço pertencente ao domínio publico o solo, e o 

espaço aéreo (Art.º 3º) 

2. Esplanada Aberta- a instalação no espaço público de mesas e cadeiras, guarda 

ventos, guarda sois, estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro 

mobiliário urbano sem qualquer tipo de protecção fixa ao solo, destinada a 

apoiar estabelecimentos de restauração ou de bebidas e similares ou 

empreendimentos turísticos. 

3. Compete a esta Junta de Freguesia, através do protocolo de delegações de 

competências estabelecido entre a câmara municipal de Benavente e esta 

Junta, a definição dos critérios a que deve estar sujeita a ocupação do espaço 

publico bem como o seu licenciamento e fiscalização por forma a salvaguardar 

a segurança do ambiente e do equilíbrio urbano, devendo respeitar os critérios 

gerais de ocupação de espaço publico (Art.º 16º). 

4. A ocupação do espaço público com esplanadas abertas deverá obedecer, 

cumulativamente, às seguintes condições: 

a. A ocupação transversal não pode em regra, exceder a largura da 

fachada do estabelecimento; 

b. Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, bem como a sua 

área envolvente, devem ser mantidos em perfeito estado de higiene e 

limpeza. 

5. Relativamente ao guarda- vento este deve respeitar na íntegra as condições 

de instalação e materiais constantes no ROEPMB (Art.º 20º). 

 

 

 

6. Deve o requerente respeitar os critérios de licenciamento os quais constam 

no ROEPMB. 
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7. A zona a ocupar com a esplanada é um local público, que deve ser utilizado 

livremente por todos os peões por isso deve manter-se livre de ocupações 

que condicionem o seu propósito. Deve ser respeitado na íntegra o Decreto- 

lei nº 163/2006 de 8 de Agosto. 

8. Atendendo a que, o país passa por uma fase de uma crise económica 

provocada por uma pandemia mundial que levou a economia a uma contração 

sem precedentes, e encontrando-se o mesmo em Estado de Emergência, 

estando neste momento a fazer um levantamento gradual das medidas de 

confinamento. Proponho ao executivo a medida excecional de deferir a 

pretensão do requente pelo período de seis meses, isentando o mesmo das 

taxas devidas pela ocupação do espaço publico por período análogo.  

9. Caso seja deferida a pretensão do requerente, deverá esta Junta através dos 

seus serviços, garantir o cumprimento de todas as normas, critérios e 

legislação em vigor, assegurando que não existe qualquer prejuízo para com 

o propósito fundamental a que se destina o espaço publico. 

10. Notificar a requerente que deverá proceder no prazo de trinta dias às 

alterações necessárias para que o equipamento “guarda-vento” esteja em 

conformidade com o Art.º 20 alíneas d) e e) do ROEPMB. 

11.Deverá a requerente apresentar na secretaria desta Junta no prazo de dez 

dias após ser notificado da decisão do executivo, declaração de 

responsabilidade por eventuais danos causados na via pública (Art.º 9º. 

ROEPMB). 

12.A deliberação do executivo convola-se em definitivo caso as condições 

apresentadas nos pontos 9/10 e 11 estejam conformes. 

 

 

À consideração superior, 

 



ACTA Nº 08/2021 

REUNIÃO ORDINÁRIA  

DA JUNTA DE FREGUESIA DE BENAVENTE 

13 de Abril de  2021 Pág. 22/36 

 

 

 

 

A Assistente Técnica 

 

-Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa- 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO : Deliberado por unanimidade homologar a presente informação e nos 
termos da mesma aprovar o licenciamento de ocupação do dominio publico com esplanada 
aberta, mais isentar das taxas devidas pelo periodo de seis meses a contar da data do 
licenciamento. 

Deverão os serviços fazer o acompanhamento e as deligências necessárias para o 
cumprimento do R.O.E.P.M.B. 

 

 

PONTO 9 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO COM 

ESPLANADA ABERTA- AV. DR. MANUEL LOPES DE ALMEIDA Nº23, SITO NA 

FREGUESIA BENAVENTE 

 

 

INFORMAÇÃO Nº 38 DE 12 /04/2021 
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Requerimento nº 1181/2021 

Requerente: Patricia Alexandra Neves Feitor 

Localização: Av. Dr. Manuel Lopes de Almeida nº23 2130-016 Benavente  

Assunto: Pedido de autorização para ocupação de espaço em domínio publico com 

esplanada aberta na Freguesia de Benavente.  

 

Foi apresentado requerimento nesta Junta de Freguesia referente ao assunto supra 

referido: 

 

 Solicitada autorização para ocupação de espaço do domínio publico (frente 

loja), com esplanada composta por duas mesas, e quatro cadeiras, ocupando 

10 m2, sito no local supra mencionado. 

 

Analisado o pedido à luz do Regulamento de Ocupação do Espaço Público do 

Município de Benavente e visitado o local, cumpre informar: 

1. Entende-se por ocupação de espaço público, qualquer implantação, utilização 

feita por meio de qualquer estrutura, equipamento, mobiliário urbano, ou 

suporte publicitário, em espaço pertencente ao domínio publico o solo, e o 

espaço aéreo (Art.º 3º) 

2. Esplanada Aberta- a instalação no espaço público de mesas e cadeiras, guarda 

ventos, guarda sois, estrados, floreiras, tapetes, aquecedores verticais e outro 

mobiliário urbano sem qualquer tipo de protecção fixa ao solo, destinada a 
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apoiar estabelecimentos de restauração ou de bebidas e similares ou 

empreendimentos turísticos. 

 

 

3. Compete a esta Junta de Freguesia, através do protocolo de delegações de 

competências estabelecido entre a câmara municipal de Benavente e esta 

Junta, a definição dos critérios a que deve estar sujeita a ocupação do espaço 

publico bem como o seu licenciamento e fiscalização por forma a salvaguardar 

a segurança do ambiente e do equilíbrio urbano, devendo respeitar os critérios 

gerais de ocupação de espaço publico (Art.º 16º). 

4. A ocupação do espaço público com esplanadas abertas deverá obedecer, 

cumulativamente, às seguintes condições: 

a. A ocupação transversal não pode em regra, exceder a largura da 

fachada do estabelecimento; 

b. Não alterar a superfície do passeio onde é instalada, bem como a sua 

área envolvente, devem ser mantidos em perfeito estado de higiene e 

limpeza. 

5. Deve o requerente respeitar os critérios de licenciamento os quais constam 

no ROEPMB. 

6. A zona a ocupar com a esplanada é um local público, que deve ser utilizado 

livremente por todos os peões por isso deve manter-se livre de ocupações 

que condicionem o seu propósito. Deve ser respeitado na íntegra o Decreto- 

lei nº 163/2006 de 8 de Agosto. 

7. Atendendo a que, o país passa por uma fase de uma crise económica 

provocada por uma pandemia mundial que levou a economia a uma contração 

sem precedentes, e encontrando-se o mesmo em Estado de Emergência, 

estando neste momento a fazer um levantamento gradual das medidas de 

confinamento. Proponho ao executivo a medida excecional de deferir a 

pretensão do requente pelo período de seis meses, isentando o mesmo das 

taxas devidas pela ocupação do espaço publico por período análogo.  
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8. Caso seja deferida a pretensão do requerente, deverá esta Junta através dos 

seus serviços, garantir o cumprimento de todas as normas, critérios e 

legislação em vigor, assegurando que não existe qualquer prejuízo para com 

o propósito fundamental a que se destina o espaço publico. 

9. Deverá o requerente apresentar na secretaria desta Junta no prazo de dez 

dias após ser notificado da decisão do executivo, declaração de 

responsabilidade por eventuais danos causados na via pública (Art.º 9º. 

ROEPMB). 

10.A deliberação do executivo convola-se em definitivo caso as condições 

apresentadas nos pontos 8 e 9 estejam conformes. 

 

À consideração superior, 

 

A Assistente Técnica 

 

-Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa- 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO : Deliberado por unanimidade homologar a presente informação e nos 
termos da mesma aprovar o licenciamento de ocupação do dominio publico com esplanada 
aberta, mais isentar das taxas devidas pelo periodo de seis meses a contar da data do 
licenciamento. 

Deverão os serviços fazer o acompanhamento e as deligências necessárias para o 
cumprimento do R.O.E.P.M.B. 
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EXPEDIENTE 

 

PONTO 10 – BALIZAS- ENVIO DE RELATÓRIO- PARA CONHECIMENTO DO 
EXECUTIVO 
 
Entidade: Câmara Municipal de Benavente   

Assunto: Balizas- Envio de Relatório 

 

Em referência ao assunto supra referido enviou Câmara Municipal de Benavente 

email, dirigido à Junta de Freguesia, que a seguir se transcreve: 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções 

 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento 

 

 

PONTO 11 – PEDIDO DE APOIO AOS ATLETAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 
CAMPEONATO DO MUNDO NOS E.U.A 
 
Entidade: Grupo Desportivo de Benavente – Secção de Pescas   

Assunto: Pedido de Apoio aos atletas para participação no campeonato do mundo 

nos E.U.A 

 

Em referência ao assunto supra referido enviou Grupo Desportivo de Benavente – 

Secção de Pescas email, dirigido à Junta de Freguesia, que a seguir se transcreve: 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O executivo analisou o assunto e decidiu atribuir uma 
verba para fazer face às despesas por se tratar de uma situação pontual e co relevência para 
o municipio. 

DELIBERAÇÃO: O executivo deliberou por unanimidade atribuir um apoio no valor de 
250.00€ para ajudar nas despesas. 

 

 

 

CONTABILIDADE 

 

 

PONTO 12 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Secretaria da Junta de Freguesia – 09/04/2021 

Caixa Geral de Depósitos 

Conta n.º 01565910530: cinquenta e um mil euros e vinte e seis cêntimos  

Conta n.º 01565909130:  tres mil trezentos e quarenta e dois euros e noventa e 

oito cêntimos    

 

Num total de cinquenta e quatro mil trezentos e quarenta e três euros e vinte e 

quatro cêntimos, sendo que tres mil trezentos e quarenta e dois euros e noventa e 

oito cêntimos , são  de operações de tesouraria e cinquenta e um mil e vinte e seis 

cêntimos de operações orçamentais.  
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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 oito do mês de Abril  de dois mil 

e vinte e um que acusava os seguintes saldos:  

 

 

EM COFRE: duzentos e sessenta e sete euros e cinquenta e oito cêntimos  

CGD: quarenta e cinco mil e setenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos 

CGD OT: três mil quatrocentos e dois euros e noventa e oito cêntimos        

TOTAL DE BANCOS: quarenta e oito mil quatrocentos e setenta e sete euros e 

trinta e sete cêntimos 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES: quarenta e oito mil setecentos e quarenta e 

quatro euros e noventa e cinco cêntimos 

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA : quarenta e oito mil setecentos e quarenta 

e quatro euros e noventa e cinco cêntimos 
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Sendo que, quarenta e cinco mil trezentos e noventa e um euros e noventa e sete 

cêntimos, são de  operações orçamentais e  três mil trezentos e cinquenta e dois 

euros e noventa e oito cêntimos, são de operações não orçamentais.  

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: O executivo tomou conhecimento 

 

 

 

PONTO 14 – INTERVENÇÃO DE FREGUESES 

 

INTERVENÇÕES: 

 

 

 

 

PONTO 12 – INTERVENÇÃO DE MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

INTERVENÇÕES:  
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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 Sousa dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia a 

subscrevo e também assino 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

 

 


