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INÍCIO: 17.30 HORAS 

ENCERRAMENTO:  18.30 HORAS 
 
No dia dez de Maio de dois mil e vinte e dois,  na sala de reuniões do edifício 
da Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezassete 
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  
Luis Miguel da Silva Coalho do Rosário, Vogal 
Mário Fernando de Oliveira Rosa, 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 quarenta e cinco 
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 

 CEMITÉRIO  

1 

Segunda fase do processo de 
reorganização e remuneração do 
cemitério de Benavente – uso dos 
covais abandonados e não 
concessionados-Zonas F, G e H. 

Informação nº 33 – Secretaria da Junta 
de Freguesia  

 MERCADOS E FEIRAS  

2 

Proposta para isenção de 
pagamento do valor metro/dia a 
cobrar no terrado do Mercado 
Mensal no mês de Maio/2022 

Informação/Proposta nº 34 - 
Presidente da Junta de Freguesia de 
Benavente 
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  ASSUNTO INTERESSADO 

3 
Intervenção dos membros do 
executivo  

4 Aprovação de deliberações em 
minuta 

 

 Encerramento da Reunião   

 
 

Secretariou a reunião o Senhor Pedro Manuel Lagareiro Santos, Secretário da 

Junta de Freguesia de Benavente. 

 

 

CEMITÉRIO 

 

PONTO 1 – SEGUNDA FASE DO PROCESSO DE REORGANIZAÇÃO E 

RENUMERAÇÃO DO CEMITÉRIO DE BENAVENTE- USO DOS COVAIS 

ABANDONADOS E NÃO CONCESSIONADOS ZONAS F,G e H - Secretaria 

Junta de Freguesia de Benavente 

 

  
INFORMAÇÃO Nº 33 DE 05/05/2022 

 

No seguimento do processo iniciado em 2014/2016, tendo por objectivo 

simplificar e organizar o Cemitério de Benavente, está a fase de 

reorganização dos anteriores talhões e renumeração de covais finalizada. 

Tendo os serviços desta Junta cumprido todos os requisitos e prazos legais 

para contactar todos os concessionários e ou herdeiros das concessões.  

Assim, solicito autorização para a utilização dos covais dados como 

abandonados. Este processo é elaborado por fases, tendo-se iniciado a 

primeira fase em 2018 com as Zonas A, B, C, D, E. Iremos proceder como na 

fase anterior nas zonas F, G e H, será publicado o Edital num jornal de tiragem 

nacional (O Correio da Manhã- jornal com a maior tiragem a nível nacional e 

maior abrangência nas nossas comunidades no estrangeiro), afixação de um  
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edital nos covais identificados como abandonados e nos locais habituais de 

estilo, conforme o procedimento do CPA. O prazo será de 60 dias úteis com 

início da contagem ao dia da publicação do Edital no Jornal. No final deste 

prazo sem que os covais e ou as suas concessão sejam legalmente 

reclamadas os mesmos serão considerados abandonados e utilizados logo 

que necessário, caso seja esse o entendimento e deliberação do Executivo. 

Solicito autorização do executivo para iniciar os procedimentos necessários 

para concluir esta fase. Anexo Edital para análise e aprovação. 

  

À consideração superior 

 

A Assistente Técnica 

- Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa – 

 
 
 

 

 
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 
 
 
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a informação nº 33, 

de 05/05/2022, emitida pelos serviços administrativos, bem como todos os 

seus atos inerentes ao processo.   

 

 
 
 
 
             MERCADOS E FEIRAS 
 
 

PONTO 2 - PROPOSTA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR 

METRO/DIA A COBRAR NO TERRADO DO MERCADO MENSAL NO MÊS 

DE MAIO/2022- Presidente da Junta de Freguesia  
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PROPOSTA/INFORMAÇÃO Nº 34 de 05/05/2022 

 

Considerando que: 

De algum tempo a esta parte temos vindo a ter um decréscimo de 

comerciantes no mercado mensal. 

A conjuntura atual não tem sido favorável para a atividade dos mesmos. 

Continuam a haver reclamações justas quanto às poucas condições oferecidas 

pelo espaço do mercado. 

Apesar de, para minimizar esta situação, ter sido solicitada colaboração à 

Câmara Municipal para ativar o funcionamento os WC do Pavilhão 

Gimnodesportivo, bem como a instalação de um ponto de água, sem que até 

à presente data este compromisso tenha sido cumprido, 

Proponho que por respeito aos comerciantes se isente o pagamento da 

respetiva taxa neste próximo mercado do dia 14 de Maio. 

 
 
Junta de Freguesia de Benavente, aos  05 de Maio de 2022 
 

 
 
 

A Presidente da Junta de Freguesia 
 
 

- Inês Branco de Almeida Vieira Correia- 
 
 
                                                
                                                
DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 
 
 
DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar a proposta 

apresentada pela senhora Presidente.  
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PONTO 3 - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO  
 
 
 
INTERVENÇÕES: A Sra. Presidente felicitou a Academia de Dança - 

CatarinAndrade pela sua participação brilhante no All Dance Portugal que se 

realizou no passado mês apurando vários atletas/dançarinos para o 

campeonato do Mundo que se irá realizar em Orlando e o Campeonato da 

Europa que se irá realizar em Italia. Endereçando congratulações a todos os 

participantes e destacando os atletas vencedores da nossa Freguesia, que 

muito enobrecem a dança e elevam o nome de Benavente a um panorama 

Internacional. Mais acrescentou que é sempre gratificante para um autarca 

poder exibir com orgulho, o talento, o trabalho e a garra destes jovens da 

nossa terra. 

 

Desejando a todos atletas, pais e à professora Catarina Andrade um caminho 

auspicioso e de vitória.  

 

O restante Executivo associou-se a estas congratulações e decidiu, por 

Unanimidade, enviar esta intervenção da Sra. Presidente à Direcção da 

Academia de Dança - CatarinAndrade. 

 

 

 
 
PONTO 4 - 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. 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO 
 
Por mais nada ter sido tratado a senhora Presidente da Junta de Freguesia de 

Benavente, deu por encerrada a reunião, às dezoito 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. 

 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 


