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EDITAL N.º 303/2018
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 17 de setembro de 2018
1- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do
PSD, Ricardo Oliveira, e do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
emitir parecer favorável, relativamente ao Plano Intermunicipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios e submetê-lo a aprovação final da
Assembleia Municipal, nos termos n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho, na sua atual redação e nos números 9 e 10
do artigo 4.º do Regulamento anexo ao Despacho n.º 443-A/2018, de 9
de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho exarado pelo senhor
vice-presidente homologando a informação n.º 6809/2018, de 06.09 e
autorizando a realização de evento de natureza artística/espetáculo de
variedades a levar a efeito pela AREPA – Associação Recreativa do
Porto Alto no dia 22.09, no salão da coletividade;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a concessão de licença especial de
ruído requerida para a realização de espetáculo de variedades da
AREPA, do dia 22 ao dia 23 de setembro, das 21.00h às 02.00h;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6922/2018, de
11/09 e, nos termos da mesma, aprovar a renovação da licença de
ocupação de espaço do domínio público com esplanada aberta,
solicitada por Felisbela Fernanda Rodrigues da Fonseca Carvalho para
o espaço comercial designado de “Café O Parque”, sito na Rua do
Parque 50H – Bairro N.ª Sra. de Oliveira, na freguesia de Samora
Correia, devendo o serviço de Fiscalização fazer o necessário
acompanhamento;
5- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência em
primeiro grau, na alienação do prédio construído no lote número 11 na
Urbanização da Quinta do Portão de Ferro, atual Rua do Alecrim, em
Benavente, com a área coberta de 99,00 m2 e descoberta de 81,00 m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º
01959 da freguesia de Benavente e inscrito na Matriz Predial Urbana da
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mesma freguesia sob o artigo 4214, e autorizar a respetiva venda nas
condições propostas;
6- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
6834/2018 de 7 de setembro, relativa a liberação de 60% da caução
prestada / termo do 2.º ano do prazo de garantia da empreitada de
“Remodelação da cobertura do Centro Sociocultural da Barrosa e
execução de teto falso na sala polivalente”, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados;
7- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
6821/2018, de 7 de setembro, relativa a liberação de 90% da caução
prestada / termo do 4.º ano do prazo de garantia da empreitada de
“Pavimentação da rua Nossa Senhora da Paz, caminho em Foros da
Charneca – Benavente” – Informação retificativa, devendo ser adotados
os procedimentos preconizados;
8- Deliberou por maioria, relativamente ao processo n.º 1291/2017, com
as abstenções dos senhores vereadores do PSD, Ricardo Oliveira, e do
PS, Pedro Pereira, aceitar os lugares de estacionamento, compensação
em numerário e a cedência ao domínio público, nos termos da
informação de Gestão Urbanística, de 12-09-2018, que homologou,
devendo o título de utilização ficar condicionado à fruição do arruamento
por parte dos proprietários;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 29.08.2018, e aprovar a proposta nela
contida, de atribuição do topónimo Travessa Álvaro Maximino Betâmio
de Almeida, em Benavente, e de numeração de polícia aos prédios que
com ela confrontam, e comunicá-la às diversas entidades e serviços
interessados, tais como, Juntas de Freguesia do Município, Tribunal
Judicial, Conservatória do Registo Predial, Repartição de Finanças,
Bombeiros locais, Guarda Nacional Republicana local, Centros de
Distribuição Postal Locais e CTT — Código Postal, bem como
comunicá-la aos residentes;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 31.08.2018, e aprovar a proposta nela
contida, de atribuição do topónimo Praceta dos Operários Agrícolas, em
Samora Correia, e de numeração de polícia aos prédios que com ela
confrontam, e comunicá-la às diversas entidades e serviços
interessados, tais como, Juntas de Freguesia do Município, Tribunal
Judicial, Conservatória do Registo Predial, Repartição de Finanças,
Bombeiros locais, Guarda Nacional Republicana local, Centros de
Distribuição Postal Locais e CTT — Código Postal, bem como
comunicá-la aos residentes;
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11- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação de Jovens de Samora Correia para as comemorações do
Dia Mundial do Coração, que se realizarão no dia 29 de setembro, entre
as 09h00 e as 20h00, na Praça da República;
12- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de adesão
à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, autorizando o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
13- Deliberou por maioria, com o voto contra da senhora vereadora do PS,
Florbela Parracho, homologar a informação social n.º 6883/2018 e, nos
termos da mesma, isentar o aluno referenciado do pagamento do passe
escolar, a título excecional e verificada que foi a necessidade da família;
14- Deliberou por maioria, com o voto contra da senhora vereadora do PS,
Florbela Parracho, aprovar o pedido de isenção de pagamento de passe
na totalidade referenciado na informação social n.º 6890/2018.

Benavente, 24 de setembro de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

