MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Câmara Municipal
Contribuinte n.º 506 676 056
2130-038 Benavente – Tel. 263 519 600 (8 linhas) – Fax 263 519 648/9

EDITAL N.º 526/2017
CARLOS ANTÓNIO PINTO COUTINHO, presidente da Câmara Municipal de
Benavente
Torna público, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art. 56.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a Câmara
Municipal de Benavente tomou as deliberações destinadas a ter eficácia externa,
que a seguir se mencionam:
Reunião Ordinária realizada em 13 de novembro de 2017
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, remeter a proposta de delegação de
competências da Assembleia Municipal no presidente da Câmara para
assunção de compromissos plurianuais inferiores a 20.000 contos
(99.759,57 €) à apreciação e eventual aprovação do órgão deliberativo,
nos termos do n.º 3 do art. 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, na
redação dada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a situação de seca e serviço público de abastecimento de água
possa ser abordada com a Águas do Ribatejo, entidade que faz a gestão
da água no Município de Benavente e para que possam ser tomadas
decisões, nomeadamente, no que respeita à sensibilização e às boas
práticas que têm que ser prosseguidas;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, aprovar a minuta
de contrato interadministrativo de delegação de competências na Junta
de Freguesia de Benavente, para a realização da obra de grande
reparação / requalificação do parque infantil, sito no Parque “25 de
abril”, em Benavente, e solicitar à Assembleia Municipal autorização
para a sua celebração, conforme dispõe o art. 25.º, n.º 1, al. k) do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, autorizando o senhor presidente da Câmara
Municipal a outorgar no mesmo;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de adenda ao contrato de
prestação de serviços n.º 02A/2015, relativo à prestação de serviços de
higiene urbana e salubridade pública das zonas urbanas de Benavente,
Santo Estêvão e Samora Correia, incluindo Porto Alto, pelo período de
três anos e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
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5- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal manifeste a intenção de não autorizar o pedido
de ocupação de espaço do domínio público em unidade móvel / venda
de farturas e churros Junto ao pavilhão gimnodesportivo em Samora
Correia, dado que não existem espaços demarcados para a venda
ambulante, e que o tipo de atividade pretendida é concorrencial com o
comércio local;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação n.º 7283/2017, de 06/11 e, nos termos da
mesma, deferiu o pedido de instalação do circo na Lagoa dos Álamos,
Samora Correia, no período compreendido entre os dias 10 e 12 de
novembro, com início dos espetáculos previsto para as 16.30 horas e
21.30 horas;
7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de licença especial de ruído para o circo na Lagoa
dos Álamos, Samora Correia, no período compreendido entre os dias
10 e 12 de novembro, com início dos espetáculos previsto para as
16.30 horas e 21.30 horas;
8- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 07259/2017, de
03-11 e, em face da mesma, aprovar os aumentos das rendas e
concessões para o ano de 2018, de acordo com a relação que, depois
de rubricada e por fotocópia, fica arquivada em pasta anexa à ata;
9- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
7245/2017, de 3 de novembro, relativa à liberação de 60% da caução
prestada / termo do 2.º ano do prazo de garantia da empreitada de
“Pavimentação e beneficiação da drenagem de águas pluviais na Rua
Professor José Clemente Filipe Rodrigues, em Benavente”, devendo
ser adotados os procedimentos preconizados;
10- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
7244/2017, de 3 de novembro, relativa à receção definitiva /
cancelamento da caução da empreitada de “Execução de passagens
hidráulicas na Rua da Primavera em Coutada Velha e na Rua Santo
Isidro em Arados”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a informação n.º
7388/2017, de 08 de novembro, e nos termos da mesma, aceitar os
erros e omissões da empreitada de “Requalificação dos espaços
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exteriores, reorganização de circulações e estacionamentos da
Urbanização Ribassor, em Benavente” contantes dos Mapas de
Quantidades e Estimativas (de erros e omissões e finais), e rejeitados
todos os restantes identificados pelo interessado, aprovando o Mapa de
Quantidades de Trabalhos Final e as peças desenhadas n.º PAI.05.01
e DR.01.01, documentação que, por fotocópia e depois de rubricada,
constitui pasta anexa à ata, não alterando o preço base do
procedimento.
Mais deliberou, igualmente por maioria, com a abstenção dos senhores
vereadores Pedro Pereira e Florbela Parracho, que o prazo limite para
apresentação das propostas passe para as 23.59 horas do dia 29 de
novembro de 2017;
12- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Ricardo Oliveira, dispensar a apresentação do projeto
da rede de gás natural para o Processo n.º 575/2017 (reconstrução e
ampliação de edifício na Praça de República, 12, em Samora Correia)
Mais deliberou, igualmente por maioria, com a abstenção dos senhores
vereadores Pedro Pereira e Ricardo Oliveira, deferir a licença
administrativa;
13- Deliberou por unanimidade manter, por mais um ano, os pressupostos
de facto e de direito na decisão favorável condicionada à satisfação do
exigido nos artigos 24.º e 25.º do Regime Jurídico da Urbanização e da
Edificação, conforme deliberação tomada pela Câmara Municipal na
sua reunião ordinária de 14-11-2016 relativamente ao Processo n.º
926/2016 (construção de moradia, piscina e muro em Paul do Trejoito,
Benavente), devendo o particular assumir o compromisso de executar
as necessárias infraestruturas;
14- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal manifeste a intenção de indeferir o pedido de
renovação do alvará/licença de exploração para uma instalação de
armazenagem de GPL (gases de petróleo liquefeito), da classe 1, com
reservatório enterrado com capacidade de 7,48 m3, para abastecimento
público, sito na “Urbanização Quinta do Laranjeiro, Rua José Saramago
– Porto Alto, freguesia de Samora Correia, e que, nesse sentido,
possam os serviços municipais efetuar diligências, quer junto da
Gascan, quer da Setgás, no sentido de se poder prosseguir no sentido
de que aquele depósito de gás seja retirado;
15- Deliberou por unanimidade homologar a informação da DMOPPUD, de
27.10.2017 e, em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela
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de terreno com a área de 761,36 m2 ao terreno com a área total de
1592,46 m2, que se situa entre a Rua Monte da Saúde, a Rua da
Liberdade e a Rua Pedro Artilheiro, registada na Conservatória do
Registo Predial de Benavente sob o n.º 4949/20120525, e certificar em
conformidade;
16- Deliberou por unanimidade homologar a informação da SOOP, de
30.10.2017 e, nos termos da mesma, isentar a Creche e Jardim Infantil
de Benavente do pagamento das taxas pelo fornecimento de cópias
autenticadas dos pareceres da Autoridade Nacional de Proteção Civil,
do Centro de Saúde de Benavente e da Segurança Social que integram
o processo de obras n.º 786/2010, do qual é titular, no montante de
25,61 € (vinte cinco euros e cinquenta e nove cêntimos);
17- Deliberou por unanimidade concordar com a participação da Câmara
Municipal na edição de 2018 da Bolsa de Turismo de Lisboa;
18- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal manifeste a sua concordância com a proposta
apresentada pela Comissão de Natal 2017 quanto à realização do
tradicional almoço/convívio e transmita que considera que a aplicação
da obrigatoriedade dos colaboradores que não participem no almoço
terem de tirar um dia de férias ou apresentar justificação da sua
ausência, não seria ajustada, devendo a tolerância de ponto ser
abrangente para todos os trabalhadores;
19- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal proporcione à Associação de Jovens de
Benavente a utilização do Cineteatro de Benavente, para realização das
filmagens de um vídeo clip de uma banda “Fellows Nervous” de Santo
Estêvão, num sábado entre as 11 e as 18.00 horas, em data a acordar;
20- Deliberou por unanimidade ceder o Cineteatro de Benavente ao
Agrupamento de Escolas de Benavente, para realização da Gala de Ano
Novo dos Pequenos Grandes Artistas, dia 20 de janeiro, e prestar o
apoio logístico solicitado;
21- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Samora Correia
ao grupo de sevilhanas Alma Flamenca, para realização dos ensaios do
espetáculo que irão realizar no dia 17 de fevereiro, a saber:
9, 15, 16 de fevereiro – das 19 às 20.30 horas
17 de fevereiro – das 15 às 17.00 horas (ensaio geral);
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22- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Benavente para a realização do corta mato
escolar dia 16 de novembro;
23- Deliberou por unanimidade ceder o pavilhão da Escola Secundária de
Benavente ao Centro de Recuperação Infantil de Benavente, para os
jogos tradicionais que irão realizar dia 5 de dezembro, integrados na II
Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, e
prestar o apoio logístico solicitado;
24- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Paróquia de Samora Correia para angariação de fundos para as obras
da igreja matriz;
25- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7287, de
06/11/2017 e, nos termos da mesma, assumir o pagamento do valor
total suportado pelos alunos referenciados na aquisição dos bilhetes da
Ribatejana, tendo em conta que o atraso na emissão do passe escolar
deveu-se a um erro dos serviços (Daniel José Carvalho Resende 15,60 €; Liane Cardoso Magalhães - 25,10 €);
26- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7282, de
06/11/2017 e, nos termos da mesma, transferir as verbas mencionadas
para os alunos em apreço, referentes à comparticipação de 50% no
passe escolar da CP (Cláudio Alexandre da Silva Prata - 22,80 €,
relativos aos meses de setembro e outubro; João Ricardo da Fonseca 11,40 €, relativos ao mês de outubro; João Malpique Esteves - 22,80 €,
relativos aos meses de setembro e outubro);
27- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7290, de
06/11/2017 e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento dos
cadernos de atividades aos encarregados de educação constantes da
lista que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
presente ata, totalizando 336,94 € (trezentos e trinta e seis euros e
noventa e quatro cêntimos).
Benavente, 27 de novembro de 2017.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

