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EDITAL N.º 108/2018
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 02 de abril de 2018
1- Deliberou por maioria, com o voto contra da senhora vereadora Florbela
Parracho e a abstenção do senhor vereador Pedro Pereira, aprovar a
concessão da licença especial de ruído para o evento
musical/passagem de música a levar a efeito no Bar Riu`s Box Caffé,
sito na zona ribeirinha em Samora Correia, no dia sete de abril, sendo
o funcionamento autorizado apenas até às 2 horas da madrugada;
2- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2341/2018, de
23.03 e, nos termos da mesma, conceder a renovação da licença de
ocupação de espaço do domínio público aéreo com o toldo do espaço
comercial com a designação de “Tretas e Olés”, sito no Largo “25 de
abril”, 10, em Samora Correia, devendo os serviços de Fiscalização
fazer o necessário acompanhamento;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2325/2018, de
23.03 e, nos termos da mesma, conceder a renovação da licença de
ocupação de espaço do domínio público com esplanada aberta, no
espaço comercial com a designação de “Tretas e Olés”, sito no Largo
“25 de abril”, 10, em Samora Correia, devendo os serviços de
Fiscalização fazer o necessário acompanhamento;
4- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
2310/2018, de 22 de março, relativa a liberação da caução prestada –
termo do 3.º ano do prazo de garantia da empreitada de “Execução de
arranjos exteriores no Loteamento em nome de Fernando Caneças,
Covões – Benavente”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
5- Deliberou por unanimidade, relativamente ao Processo n.º 643/2017,
em nome de Resulta – Publicidade Unipessoal, Lda., aceitar os três
lugares de estacionamento público e manifestar a intenção de autorizar
que dois desses lugares possam ser utilizados para instalação de
pontos de carregamento de veículos elétricos, nos termos da
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que

6- Deliberou por unanimidade aprovar o destaque de uma parcela de
terreno com a área de 836m2, ao terreno com a área total registada de
6.130m2, sito na Rua Álvaro Rodrigues de Azevedo, em Benavente,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente, freguesia
de Benavente sob o n.º 4084/20050330, certificando-se em
conformidade.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, aprovar a proposta do
senhor vereador Hélio Justino e, nos termos da mesma, fixar o prazo
de sessenta dias para remoção dos telheiros, que não são passíveis
de legalização;
7- Deliberou por unanimidade certificar que a Câmara Municipal, do ponto
de vista do ordenamento do território, não vê inconveniente na reunião
das duas parcelas sitas na Rua de São Mateus, em Benavente, que são
contíguas, registadas na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob os n.ºs 558/19870304 e 559/19870403, inscritas na
matriz predial rústica sob o artigo n.º 71 secção BZ (parte), ambos da
freguesia de Benavente;
8- Deliberou por unanimidade autorizar o Centro de Recuperação Infantil
de Benavente a proceder à venda do Pirilampo Mágico e outros
materiais de campanha na área do município, no período compreendido
entre 18 de maio e 10 de junho de 2018;
9- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Samora Correia para realização da Semana
Taurina e Feira Anual de Samora Correia, de 27 de abril a 7 de maio de
2018;
10- Deliberou por unanimidade prestar o apoio solicitado pela Comissão da
Festa da Sardinha Assada de Benavente 2018 no que concerne aos
seguros para as largadas e encierros da respetiva festa;
11- Deliberou por unanimidade aprovar a emissão do alvará de
licenciamento para o XVIII Passeio de Cicloturismo para Federados, dia
22 de abril;
12- Deliberou por unanimidade aprovar a emissão de alvará de
licenciamento para o XVI Passeio Moto 2/4 na Companhia das Lezírias,
dia 8 de abril.
Benavente, 09 de abril de 2018.
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O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

