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EDITAL N.º 296/2018
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 10 de setembro de 2018
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado por Cegonha Prodígio, Lda., para passagem de música
c/DJ´s, espetáculo de variedades e música ao vivo no bar sito na Rua
Manuel Martins Alves, 113, em Santo Estêvão, dias 31.08 e 01 e 02.09,
das 22.00h às 04.00h, devendo ser cumprido o Regulamento Geral do
Ruído;
2- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
6739/2018, de 03.09, relativa ao pedido apresentado por Empathy
Voices, Lda. para ocupação de espaço do domínio público em unidade
móvel de rastreio auditivo gratuito no Parque “25 de abril”, em
Benavente, no 20.09, das 09.00h às 20.00h, autorizando a ocupação da
via pública na data e para a finalidade pretendidas, e isentando a
requerente do pagamento das taxas;
3- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, do PSD, Ricardo Oliveira, e da
CDU, Hélio Justino, aprovar a proposta do senhor vice-presidente no
sentido de que seja advertida, nos termos do artigo 47.º-A da Lei n.º
50/2006, de 29 de agosto, na redação atual, a sociedade LÉGUAS DA
TERRA, UNIPESSOAL, LDA., exploradora do estabelecimento
denominado “Bar Rius”, bem como o seu sócio-gerente, André Filipe
Serra Cardoso, nos termos do proposto na informação n.º 6660/2018,
de 30 de agosto, do Apoio Jurídico, que se homologou, informando da
obrigatoriedade de dar cumprimento ao preconizado no art.º 15.º, do
D.L n.º 9/2007, de 17 de janeiro, na redação atual, sempre que, no futuro
promova a realização de atividades ruidosas temporárias naquele
estabelecimento, em livre acesso ao público, tais como espetáculos de
música ao vivo ou outro tipo de espetáculos, festas ou divertimentos,
sob pena de, havendo desrespeito pela presente advertência, haver
lugar à instauração de processo de contraordenação ambiental, pela
prática de infração a título doloso;
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4- Deliberou por unanimidade ceder o autocarro para transportar os
participantes na visita de estudo ao concelho de Benavente, dia 11 de
abril, no âmbito da XXI Conferência Bird Numbers 2019, da
Universidade Nova, no percurso Évora – Benavente (Charneca do
Infantado – Companhia das Lezírias) – Vila Franca de Xira (Lezíria Sul
- EVOA) – Évora, sendo que com essa colaboração, a Câmara
Municipal de Benavente será considerada entidade parceira do evento;
5- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 6771,
de 04/09/2018, retificando-se, em conformidade, a informação n.º 6468;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6770, de
04/09/2018 e, nos termos da mesma, transferir para o aluno João
Tomás Barrocas Carvalho Cabo Verde a verba de 11,58 € (onze euros
e cinquenta e oito cêntimos), referente à comparticipação de 50% no
passe da CP do mês de junho;
7- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de
colaboração para atividades de tempos livres e extensões no 1.º ciclo
do ensino básico e extensão de horário das atividades de animação e
de apoio à família na educação pré-escolar no Agrupamento de Escolas
de Benavente, ano letivo 2018/2019, autorizando o senhor presidente a
outorgar no mesmo;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de
colaboração para atividades de tempos livres e extensões no 1.º ciclo
do ensino básico no Agrupamento de Escolas de Samora Correia, ano
letivo 2018/2019, autorizando o senhor presidente a outorgar no
mesmo;
9- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo para
extensão de horário das atividades de animação e de apoio à família na
educação pré-escolar no Agrupamento de Escolas de Samora Correia,
ano letivo 2018/2019;
10- Deliberou por unanimidade, com base no respetivo relatório final,
aprovar a proposta de atribuição de Bolsas de Estudo de Mérito, Ensino
Superior e Secundário, respeitantes ao ano letivo 2017/2018.
Benavente, 17 de setembro de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

