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EDITAL N.º 088/2018
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 12 de março de 2018
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Contrato-Programa
de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Benavente e o
Ateneu Gímnico de Samora Correia – ATENEUGISC, nos termos dos
artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e do Decreto-Lei
n.º 273/2009, de 01 de outubro, autorizando o senhor presidente a
outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a empreitada de “Beneficiação /
Reabilitação do pavimento da Estrada do Miradouro, em Benavente –
1.ª fase” – Concurso Público, bem como as peças do procedimento e a
nomeação do engenheiro Hugo Freitas para gestor do contrato e diretor
de fiscalização.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, delegar a competência
para a prestação de esclarecimentos no júri do procedimento;
3- Deliberou por unanimidade, relativamente à participação sobre início de
trabalhos na Loja A do Lote 17 da Estrada do Brejo, em Samora Correia,
manifestar o entendimento de que o espaço tardoz do edifício em causa
é um espaço público com características às quais se aplica o conceito
de via pública e, como tal, o tipo de intervenção em apreço deve dar
entrada na Câmara Municipal como uma comunicação prévia;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação técnica relativa ao
pedido de informação prévia para a viabilidade de construção de uma
moradia unifamiliar na Azinhaga da Sesmaria Santana – Coutada Velha,
em Benavente e, nos termos da mesma, emitir informação prévia
favorável, condicionada à pronúncia das entidades, nomeadamente, da
APA (Agência Portuguesa do Ambiente), em fase de licenciamento ou
comunicação prévia.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, aceitar a instrução de um
processo autónomo de legalização do pórtico e respetivos muros de
vedação;
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5- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de informação
simples apresentado pela EDP para a construção de uma subestação,
aprovar a proposta do senhor presidente de que seja agendada uma
reunião com os responsáveis da EDP;
6- Deliberou por unanimidade, com base no respetivo relatório final,
aprovar a proposta de delimitação de lugares de estacionamento e de
proibição de circulação e estacionamento de veículos pesados no
arruamento adjacente à Estrada Nacional 118, na Rua Dr. António
Gonçalo Sousa Dias, em Benavente;
7- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela Liga
de Melhoramentos dos Foros da Charneca para a realização da Festa
Anual em Honra de N.ª Sra. do Carmo, a ter lugar nos dias 7 e 8 de
julho, com exceção do contentor para camarim;
8- Deliberou por unanimidade aprovar o Anexo ao Acordo de Cooperação
para a Educação Pré-escolar que, por fotocópia e depois de rubricado,
constitui pasta anexa à ata, e autorizar o senhor presidente a outorgar
no mesmo;
9- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo a
estabelecer com o Instituto de Educação e Formação do Sorraia, Lda.,
relativo a transporte de alunos que frequentam cursos profissionais na
Escola Profissional de Salvaterra de Magos, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
10- Deliberou por unanimidade autorizar a realização do evento “BENAS
HEALTHY NIGHT” – PAP – alunos do 12.º ano de Desporto, dia 14 de
abril, e prestar o apoio logístico solicitado, excetuando o seguro
desportivo para os participantes e a ajuda financeira.

Benavente, 19 de março de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

