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EDITAL N.º 553/2017
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 11 de dezembro de 2017
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a proposta de atualização
do tarifário de recolha e tratamento de resíduos sólidos urbanos para
2018;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar e aprovar a informação
n.º 7901/2017 de 28 de novembro, relativa à liberação de 75% da
caução prestada / termo do 3.º ano do prazo de garantia da empreitada
de “Pavimentação do troço da Av. Egas Moniz entre a Rua Calouste
Gulbenkian e a Rua da Samorena, em Samora Correia”, devendo ser
adotados os procedimentos preconizados;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta visando a celebração de
protocolo de cooperação entre o Município de Benavente e a SOGILUB
– Sociedade Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.,
(relativamente à disponibilização de um óleão) que, por fotocópia e
depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata, e autorizar o senhor
presidente a outorgar nesse mesmo protocolo;
4- Deliberou por maioria, com o voto contra do senhor vereador Pedro
Pereira, deferir o licenciamento da operação de loteamento a levar a
efeito na Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, por Paulo M.M.
André – Construções, Lda.;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de aditamento ao alvará
de loteamento n.º 4/2005 e proceder à respetiva emissão, nas
condições da informação da DMOPPUD, de 05.12.2017, que
homologou;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 08.11.2017 e, em face da mesma, autorizar o destaque
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de uma parcela de terreno com a área de 679.71m 2, ao terreno com a
área total registada de 1.488.41m2, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Benavente, freguesia de Benavente, sob o n.º
2543/19961105 e certificar em conformidade, diligenciando junto do
requerente a entrega de telas finais;
7- Deliberou por homologar a informação de Trânsito e Toponímia, de
30.11.2017 e aprovar a proposta nela contida, de atribuição de número
de polícia para o prédio sito na Rua Azedo Gneco, em Samora Correia,
onde funciona a sede do Grupo Desportivo de Samora Correia,
procedendo-se à emissão da certidão de toponímia e numeração de
polícia respetiva;
8- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Samora Correia
e o autocarro à Águas do Ribatejo, para realização de um evento, dia
13 de dezembro, com o qual pretendem assinalar os 10 anos da
constituição daquela empresa intermunicipal, bem como prestar o apoio
logístico solicitado;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETDJ n.º
8057, de 05/12/2017 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 162,10 € (cento e sessenta e dois euros e
dez cêntimos).

Benavente, 18 de dezembro de 2017.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

