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EDITAL N.º 173/2018
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 04 de junho de 2018
1- Deliberou por unanimidade homologar a informação e, nos termos da
mesma, autorizar a ocupação de espaço do domínio público com
esplanada aberta de caráter temporário, em frente ao estabelecimento
comercial “O Seu Tacho pronto”, sito na Rua Fernando Vaz, freguesia
de Samora Correia, devendo o serviço de Fiscalização fazer o
necessário acompanhamento;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a apresentação da candidatura ao
Programa Operacional Regional do Alentejo – ALENTEJO 2020, Eixo 7
– Eficiência Energética e Mobilidade do Regulamento Específico
“Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos”, da
operação designada por “Eficiência Energética na Iluminação Pública –
Relatórios e Auditorias”, nos termos da informação n.º 4102/2018, de 29
maio, que homologou;
3- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores
José Pedro Machado e Ricardo Oliveira, homologar o parecer
CDMOPPUD de 18/05/2018, relativo ao Processo n.º 237/2007, do qual
deve ser dado conhecimento ao requerente, aceitar a janela e a cozinha
tal como se apresentam e exigir uma casa de banho completa;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação do Planeamento
Urbanístico, de 25.05.2018 e, nos termos da mesma, emitir parecer
favorável à alteração de exploração classe 3 (ovinos) existente na
Herdade da Calada – Benavente e Monte Caído – Samora Correia para
classe 2 (ovinos e bovinos);
5- Deliberou por unanimidade manifestar a intenção de a Câmara
Municipal realizar as obras que se mostrem necessárias no imóvel sito
na Travessa Dr. António Luís Vicente, n.º 11 – Benavente, caso não se
consiga notificar o proprietário para as realizar em tempo útil e devido,
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passando a Autarquia a receber a renda na totalidade, até ser
ressarcida dos investimentos que tenham lugar;
6- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação AJ DMOPPUD, 24 de abril de 2018, relativa a elaboração de projetos de
arquitetura / Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 07 de setembro de 2005 / Lei 31/2009, de 03 de junho,
alterada e republicada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho / Declarações
emitidas pela Ordem dos Engenheiros / Subscrição de projetos de
arquitetura / Tomada de posição / Deliberação da Câmara Municipal
tomada em reunião ordinária realizada em 4 de dezembro de 2017,
devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
7- Deliberou por unanimidade ceder os equipamentos solicitados pela
Junta de Freguesia de Samora Correia e prestar o apoio logístico
pretendido para a realização das Férias em Movimento 2018, de 2 a 13
de julho, de acordo com as disponibilidades da Câmara Municipal;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a cedência do apoio logístico
solicitado pela Junta de Freguesia de Samora Correia para a Feira
Medieval de Samora Correia, a realizar de 8 a 10 de junho.

Benavente, 11 de junho de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

