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INÍCIO: 18.45 HORAS 

ENCERRAMENTO: 20.00  HORAS 

No dia trinta e um de Outubro de  dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões do 
edifício da Junta de Freguesia de Benavente, onde se encontrava pelas dezoito horas 
e quarenta e cinco 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 

Paula Cristina da Silva Craveiro, Tesoureira  

Luis Miguel da Silva Coalho do Rosário, Vogal 

Mário Fernando de Oliveira Rosa,Vogal  

 

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 

1 
Aprovação da ata nº 8 da reunião 
extraordinária de 26/10/2022 

 

2 
Aprovação da ata nº 21 da reunião 
ordinária de 17/10/2022 
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 ASSUNTO INTERESSADO 

 ATESTADOS DE RESIDÊNCIA  

3 

Apresentação de requerimentos para 
ratificação de despachos exarados pela 
senhora Presidente referente a 
atestados de residência, requeridos por 
fregueses nesta Junta de Freguesia, no 
período compreendido entre 13/10/2022 
e 27/10/2022 

Informação nº 95- Secretaria 
da Junta de Freguesia  

 OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  

4 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para ocupação 
de espaço do domínio público com 
esplanada aberta, sito no Largo Duarte 
Lopes em Benavente  

Informação nº 96 – 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  

 REGULAMENTO- SORTEIO DE NATAL   

5 
Aprovação do Regulamento do sorteio de 
Natal para 2022 

Presidente da Junta de 
Freguesia de Benavente  

 CONTABILIDADE  

6 
Saldos Bancários da Junta de Freguesia 
de Benavente  

Secretaria da Junta de 
Freguesia  

7 
Resumo Diário de Tesouraria(SC-9) 
Pocal 

Secretaria da Junta de 
Freguesia 

8 Intervenção dos Membros do Executivo  
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 ASSUNTO INTERESSADO 

9 Aprovação de deliberações em minuta  

 Encerramento da Reunião  

 

 

Secretariou a reunião o senhor, Pedro Manuel Lagareiro dos Santos, Secretário da 

Junta de Freguesia de Benavente. 

 

 

PONTO 1 – APROVAÇÃO DA ATA Nº8 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DE 
26/10/2022 

Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham tomado 
conhecimento do conteúdo da acta da reunião extraordinária nº 8 datada de 
26/10/2022,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração. 

 

PONTO 2 – APROVAÇÃO DA ATA Nº 21 DA REUNIÃO ORDINÁRIA, DE 
17/10/2022 

Após a confirmação de que todos os membros da Junta de Freguesia tinham tomado 
conhecimento do conteúdo da acta da reunião ordinária nº 21 datada de 
17/10/2022,oportunamente distribuída, foi lida e aprovada sem qualquer alteração. 
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ATESTADOS DE RESIDÊNCIA 

 
PONTO 3 - APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS PARA RATIFICAÇÃO DE 
DESPACHOS EXARADOS PELA SENHORA PRESIDENTE REFERENTE A 
ATESTADOS DE RESIDÊNCIA, REQUERIDOS POR FREGUESES NO PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE 13/10/2022 e 27/10/2022 NESTA JUNTA DE 
FREGUESIA – Secretaria da Junta de Freguesia de Benavente 
 
 
 

INFORMAÇÃO Nº 95, DE 28/10/2022 
 
 
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 13/10/2022 
a 27/10/2022, ao balcão desta Junta de Freguesia, que a seguir se identificam: 
 

 

Registo nº Data Motivo 

3265 13-out Tidos como convenientes  

3266 13-out Tidos como convenientes  

3267 13-out Tidos como convenientes  

3270 13-out Tidos como convenientes  

3271 13-out Consulado de Angola 

3273 13-out Consulado Português Em Guiné Bisau 

3279 13-out SEF 

3280 13-out Tidos como convenientes  

3281 13-out SEF 

3282 13-out Tidos como convenientes  

3308 14-out SEF 

3324 17-out Centro de formação SICÓ 
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3326 17-out SEF 

3343 19-out Para a CM Benavente 

3344 19-out SEF 

3384 21-out Tidos como convenientes  

3385 21-out SEF 

3386 21-out Tidos como convenientes  

3404 24-out Segurança Social 

3405 24-out Tidos como convenientes  

3417 24-out Centro de formação SICÓ 

3430 25-out PSP 

3447 26-out Segurança Social 

3448 26-out SEF 

3468 27-out SEF 

3469 27-out Tidos como convenientes  

3471 27-out Centro de Pensões da Ucrânia 

3473 27-out Centro de Pensões da Ucrânia 

3475 27-out SEF 

3476 27-out SEF 

 
 

A Assistente Técnica 
 
 

- Maria Augusta Ribeiro Martins Pedrosa – 
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DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções  

 

DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade aprovar os despachos exarados pela 
Senhora Presidente nos referidos requerimentos.   

 

 

 

 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  

 

PONTO 4 – APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO SOLICITANDO 
AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PUBLICO COM 
ESPLANADA ABERTA – LARGO DUARTE LOPES, SITO NA FREGUESIA 
BENAVENTE – Secretaria da Junta de Freguesia  

 

INFORMAÇÃO Nº 96 DE 28 /10/2022 

Requerimento nº 3429/2022 

Requerente: Paraíso dos Sabores 

Localização: Av. Combatentes da Grande Guerra nº 17D 2130-050 Benavente  

Assunto: Pedido de autorização para ocupação de espaço em domínio publico 
esplanada aberta e semifechada, sito 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 pelo perí-
odo de 30 dias renováveis – Av. Combatentes da Grande Guerra nº17 D e Av. 
Álvaro Rodrigues de Azevedo nº9 - ocupação de 15.40m2 (7.70m x 4.10m) 
contiguo ao estabelecimento, ocupação de 28,4m2 (7.40mx4.10m) respeti-
vamente. (Fotos em anexo) 
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 A esplanada será composta por mesas e cadeiras metálicas com aplicações 
em plástico conforme as fotos anexas, 2 corta-vento base ferro galvanizado, 
uma esplanada semifechada constituída por uma estrutura em ferro galvani-
zado e três lonas impermeáveis, lona opaca preta teto e duas lonas laterais 
com 80% de material transparente com moldura preta (conforme fotos ane-
xas), 4 toldos de lona impermeável preta contigua a toda a fachada do esta-
belecimento. 

 

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 su-
porte publicitário, em espaço pertencente ao domínio publico o solo, e o es-
paço 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 proteção fixa ao solo, desti-
nada a apoiar estabelecimentos de restauração ou de bebidas e similares ou 
empreendimentos turísticos. 

3. Esplanada Fechada — esplanada integralmente protegida dos agentes cli-
matéricos através de estrutura envolvente ou cobertura amovíveis, que po-
derão ser rebatíveis ou extensíveis 

4.  Guarda-vento — a armação que protege do vento o espaço ocupado por 
uma esplanada 

5. Toldo — o elemento de proteção contra agentes climatéricos ou meramente 
decorativo, feito de lona ou material similar, rebatível, aplicável em qualquer 
tipo de vãos, como montras, janelas ou portas de estabelecimentos comerci-
ais, fixado por uma estrutura amovível nas fachadas 

6. Área contígua/junto à fachada do estabelecimento — área que, não ex-
cedendo a largura da fachada do estabelecimento, se estende até ao limite de 
2,00 metros medidos perpendicularmente à fachada do edifício ou até à bar-
reira física que eventualmente se localize nesse espaço 

7. 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). 
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8. A ocupação do espaço público com esplanadas abertas deverá obedecer, cu-
mulativamente, às seguintes condições: 

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

9. A ocupação do espaço público com esplanadas fechadas deverá obedecer, cu-
mulativamente, às seguintes condições:  
a) A ocupação contempla o espaço total, medido pelo exterior da estrutura. 

 b) Deverá ser cumprido o Decreto-lei nº 220/2008, de 12/11 e a Portaria nº 
1532/2008, de 29/12; 

 c) A esplanada não pode exceder a fachada do estabelecimento;  

d) Utilizar materiais amovíveis, resistentes e transparente em pelo menos 
60% da área dos alçados; 

 e) Na cobertura das esplanadas deverão ser utilizados materiais que 
minimizem o ruído provocado pelas condições climatéricas; 

 f) A esplanada deverá manter o pavimento existente, podendo ser autorizada 
a aplicação de revestimento de fácil remoção de forma a garantir o acesso às 
infraestruturas eventualmente existentes no subsolo; 

 g) O pé direito livre no interior da esplanada não deverá ser inferior a 2,50 
metros; 

 h) Exteriormente não pode ser ultrapassada a cota de pavimento do piso 
superior do edifício envolvente da esplanada. 

 2 - É interdita a afixação de toldos ou sanefas nas esplanadas fechadas. 

 3- A título excecional, e na sequência de pedido devidamente 
fundamentado, as esplanadas poderão ser licenciadas com condições 
diversas das referidas nos números anteriores, desde que não sejam 
postos em causa os condicionamentos ao licenciamento estabelecidos 
no presente regulamento. 

10.Relativamente aos toldos, esplanada aberta contigua ao estabelecimento, 
corta-vento estão abrangidos pelo artigo 4º do ROEPMB- Mera Comunicação 
Prévia 
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11.A esplanada aberta não contigua ao estabelecimento e a esplanada semife-
chada obedecem ao artigo 5º nº1 do ROEPMB. 

12. Feita a verificação no local constatou-se que os guarda- vento 
instalados nas laterais não respeitam a artigo 20º na sua alínea d) 
pontos i) e ii). Todo o restante material está conforme as normas em 
vigor sendo respeitadas as distâncias permitindo a passagem cida-
dãos com mobilidade reduzida, carrinhos para transportar crianças, 
bem como a circulação de todos os cidadãos que necessitarem de fa-
zer a utilização desta zona. 

13. 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 respei-
tado na íntegra o Decreto- lei nº 163/2006 de 8 de Agosto. 

 

14.O Horário do estabelecimento de Segunda a Sexta 07h30-19h00, aos sábados 
das 08h00-20h00. 

15. Caso seja deferido o pedido do requerente este deverá proceder às alterações 
nos corta-ventos conforme ponto 12.  

16.Caso seja deferida a pretensão do requerente, deverá esta Junta através dos 
seus serviços, garantir o cumprimento de todas as normas, critérios e legis-
lação em vigor, assegurando que não existe qualquer prejuízo para com o 
propósito fundamental a que se destina o espaço publico. 

17.A deliberação do executivo convola-se em definitivo caso as condições apre-
sentadas no ponto 15 estejam conformes. 
 

À consideração superior, 

 

A Assistente Técnica 

-Sandra Marina Rodrigues de Oliveira Sardinha de Sousa- 

 

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 
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DELIBERAÇÃO: Deliberado por unanimidade emitir a licença de espaço público, 
mediante o cumprimento do estabelecido no nº 15 da presente informação. Informar 
o requerente do conteúdo desta deliberação.  

 

 

REGULAMENTO- SORTEIO DE NATAL 

 

PONTO 5 - APROVAÇÃO DO REGULAMENTO DO SORTEIO DE NATAL PARA 
2022 – Presidente da Junta de Freguesia  

 

1. Este sorteio é uma iniciativa promovida pela Junta de Freguesia de Benavente, 
tendo como objetivo incentivar toda a população a optar pelo comércio tradi-
cional para fazerem as suas compras. 

2. O Sorteio de Natal destina-se a todos os clientes que fizerem as suas compras 
nas lojas aderentes da Freguesia de Benavente. 

3. A iniciativa tem início às 9h00 de 16 de Novembro de 2022 e termina às 19h00 
de 7 de Janeiro de 2023. 

4. Durante o decorrer desta iniciativa, todas as pessoas que façam compras nas 
lojas aderentes, de valor igual ou superior a 10€ receberão um cupão, até ao 
máximo de 10 cupões por compra, que as habilitará a ganhar um cheque-
prenda no valor de 75€.  Serão sorteados 3 cheques-prenda nesse valor.  

5. Os cupões deverão ser preenchidos com nome e contacto bem visíveis e de-
verão ter a autenticação do respetivo estabelecimento comercial. 

6. Os clientes deverão dirigir-se ao local de permanência da tômbola (Secretaria 
da Junta de Freguesia de Benavente) para colocar os seus cupões. 

7. A entrega dos cupões poderá ser feita até ao dia 9 de Janeiro de 2023 às 
17h30. 

8. No dia 9 de Janeiro de 2023, pelas 18h30, será efetuada a extração das se-
nhas vencedoras por um elemento convidado, perante o público que desejar 
dirigir-se ao local (Auditório da Junta de Freguesia de Benavente) nesse mo-
mento. 

9. A publicidade do sorteio será feita através de cartazes, site e redes sociais 
oficiais desta Junta de Freguesia. 

10.Os premiados, caso não estejam presentes no momento da extração das se-
nhas, serão notificados através de um contacto telefónico pela Junta de Fre-
guesia. 
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11.Os prémios deverão ser levantados no prazo de 30 dias úteis a contar da data 
da realização do sorteio. Os premiados devem dirigir-se à secretaria da Junta 
de Freguesia para levantar o seu prémio. 

12.O cheque-prenda pode ser utilizado em qualquer das lojas aderentes a esta 
iniciativa, até perfazer o valor total do prémio, até ao dia 25 de fevereiro de 
2023. 

13.A participação implica a concordância e o respeito pelos termos deste regula-
mento. 

14.Os casos omissos serão resolvidos pelo executivo da Junta de Freguesia de 
Benavente. 

 

Benavente, 07 de Novembro de 2022 

A Presidente da Junta, 
 

(Inês Branco de Almeida Vieira Correia) 

 
 
 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registarm intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo deliberou por unanimidade aprovar o Regulamento do 
sorteio  de Natal para 2022. 

 
 
 
 

CONTABILIDADE 

 

PONTO 6 – SALDOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DA JUNTA DE FREGUESIA – 

Secretaria da Junta de Freguesia – 28/10/2022 

Caixa Geral de Depósitos 

Conta n.º 01565910530: setenta e cinco mil cento e vinte e cinco euros e vinte e 

dois cêntimos 
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Conta n.º 01565909130:  seis mil trezentos e vinte e sete euros e dez centimos      

Num total de oitenta e um mil quatrocentos e cinquenta e dois euros e trinta e dois  

centimos, sendo que seis mil trezentos e vinte e sete euros e dez cêntimos  são  de 

operações de tesouraria  e setenta e cinco mil cento e vinte e cinco euros e vinte e 

dois cêntimos são  de operações orçamentais.  

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. 

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento.  

 

 

PONTO 7 –RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA (SC-9) – POCAL – Secretaria da 

Junta de Freguesia de Benavente 

Presente o documento em epígrafe referente ao dia vinte e sete de outubro de dois 

mil e vinte e  dois que acusava os seguintes saldos:  

EM COFRE: duzentos e oitenta e três euros e setenta e oito cêntimos    

 CGD: setenta e oito mil e oitocentos euros e noventa e quatro centimos     

CGD OT: cinco mil oitocentos e dois euros e treze cêntimos          

TOTAL DE BANCOS: oitenta e quatro mil seiscentos e tres euros e sete centimos 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES: oitenta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis 

euros e oitenta e cinco centimos  

MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA: oitenta e quatro  mil oitocentos e oitenta 

e seis euros e oitenta e cinco centimos.  
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Sendo que, setenta e nove mil quatrocentos e sesssenta e tres euros e sessenta e 

dois centimos, são de  operações orçamentais e cinco mil quatrocentos e vinte e tres 

euros e vinte e três cêntimos, são de operações não orçamentais.  

 

DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções.  

 

DELIBERAÇÃO: O Executivo tomou conhecimento. 

 

 

PONTO 8 – INTERVENÇÃO DE MEMBROS DO EXECUTIVO 

 

Não se registaram intervenções  

 

 

PONTO 9 - 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 vinte horas, 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. 
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E eu Pedro Manuel Lagareiro Sousa dos Santos, Secretário da Junta de Freguesia a 

subscrevo e também assino. 

 

________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 


