
 
        

REUNIÃO DA JUNTA DE FREGUESIA EM 09/01/2023 – INÊS BRANCO 
DE ALMEIDA VIEIRA CORREIA, Presidente da Junta de Freguesia, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artº 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, estabelece a seguinte ordem do dia para a 
reunião em epígrafe, a realizar pelas 18.45 horas, no Nobre Auditório 
do edifício da Junta de Freguesia.  

ORDEM DO DIA 

 ASSUNTO INTERESSADO 

1 
Aprovação da ata nº 26 da reunião 
ordinária de 26/12/2022 

 

 CORRESPONDÊNCIA   

2 

Envio de pedido de parecer sobre 
proposta para alteração da circulação do 
trânsito para dois sentidos na Rua dos 
Camarinhais, sendo o sentido 
Benavente/Camarinhais apenas para 
veículos de transporte público (BUS) 

Câmara Municipal de 
Benavente  

 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 22/12/2022 
e 05/01/2023. 

Informação nº 01/2023 - 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  

 RELATÓRIO FINAL   

4 

Aquisição de serviços de limpeza e 
varrimento de ruas, na freguesia de 
Benavente, pelo período de 4 meses e 15 
dias – Anulação do presente concurso  

Informação nº 02/2023 – 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  



 

 ASSUNTO INTERESSADO 

 CONSULTA PRÉVIA   

5 
Aquisição de serviços de limpeza e 
varrimento de ruas, na freguesia de 
Benavente 

Informação nº 03/2023 – 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  

 AJUSTE DIRETO   

6 

Aquisição de serviços externos de 
segurança e saúde no trabalho – Ajuste 
direto no âmbito do acordo quadro 
celebrado na sequência do concurso 
público nº 06/2022/CCE – Análise de 
Proposta – Projeto de decisão de 
adjudicação   

Informação nº 04/2023 – 
Secretaria da Junta de 
Freguesia 

 CEMITÉRIO  

  7 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para concessão 
por meio de alvará do direito ao uso 
perpétuo do Ossário nº 19, no cemitério 
de Benavente 

Informação nº 05/2023 – 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  

8 

Apresentação de requerimento 
solicitando autorização para concessão 
por meio de alvará do direito ao uso 
perpétuo do coval nº 17, zona S, no 
cemitério de Benavente 

Informação nº 06/2023 – 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  

 PUBLICIDADE  

9 

Pedido de licenciamento de publicidade – 
Colocação de um painel publicitário na 
EN 118/Entrada da Ladeira dos 
Carrascos – Sentido Lisboa- Santarém, 
sito em Benavente  

Informação nº 07/2023- 
Secretaria da Junta de 
Freguesia  



 

 ASSUNTO INTERESSADO 

 CONTABILIDADE  

10 
Saldos Bancários da Junta de Freguesia 
de Benavente  

Secretaria da Junta de 
Freguesia  

11 Intervenção dos Membros do Executivo  

12 Intervenção de Fregueses  

13 Aprovação de deliberações em minuta  

 

Benavente, 06 de Janeiro de 2023 

 

                             A Presidente da Junta de Freguesia 

 

-Inês Branco de Almeida Vieira Correia- 


