MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Câmara Municipal
Contribuinte n.º 506 676 056
2130-038 Benavente – Tel. 263 519 600 (8 linhas) – Fax 263 519 648/9

EDITAL N.º 345/2018
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 22 de outubro de 2018
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do
senhor vereador em representação do PSD – Partido Social Democrata, Ricardo
Oliveira, ratificar a proposta de tarifário da Águas do Ribatejo para 2019 que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do
senhor vereador em representação do PSD – Partido Social Democrata, Ricardo
Oliveira, ratificar a proposta de Orçamento, Plano Plurianual de Atividades e Plano
Plurianual de Investimentos da Águas do Ribatejo para 2019 que, por fotocópia e
depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de que a
Câmara Municipal deferisse a ocupação de espaço aéreo do domínio público com
toldo, para proteção contra agentes climatéricos, a instalar na fachada do prédio
sito na Av. Eng.º António Calheiros Lopes, 14, em Benavente, nos termos da
informação n.º 7841/2018, de 11.10;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
considerou sem inconveniente a utilização de espaço público na Zona Ribeirinha
em Benavente, para a realização de festa de aniversário, no dia 12.10, das 20.00h
às 24.00h;
5- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 8003, de 17/10/2018 e, em
face da mesma, aprovar a minuta de contrato da empreitada de “Beneficiação /
Reabilitação de pavimentos em arruamentos e caminhos do concelho – 2.ª fase”;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 07804/2018, de 10-10 e,
em face da mesma, aprovar os aumentos das rendas e concessões para o ano de
2019, de acordo com a relação que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui
pasta anexa à ata;
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7- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, em primeiro grau,
na alienação duma moradia de rés-do-chão, primeiro andar e logradouro construído
no lote número 14 na Urbanização da Quinta do Portão de Ferro (atual Rua do
Alecrim), em Benavente, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob o n.º 05513 da freguesia de Benavente e inscrito na Matriz Predial
Urbana da mesma freguesia sob o artigo 2950, e autorizar a respetiva venda nas
condições propostas;
8- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, em primeiro grau,
na alienação do lote 143 da zona “B” sito na Urbanização dos Setores 4 e 16 do
P.G.U de Samora Correia, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob o n.º 01320 da freguesia de Samora Correia e inscrito na Matriz
Predial Urbana da mesma freguesia sob o artigo 3499, e autorizar a respetiva venda
nas condições propostas;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em representação do
PSD – Partido Social Democrata, Ricardo Oliveira, aprovar a proposta de aquisição
de parcelas de terreno do artigo 1.º, parcelas 8, 12, 13, 14 e 15 da secção cadastral
“AA-AA1” da freguesia de Benavente, com a área de 5.320, 4.400, 18.720, 2.280 e
11.280 m2, a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente com o número 4810 da freguesia de Benavente, do artigo 5.º, parcela 2
da secção “AF” da freguesia de Benavente, com a área de 3.440 m2, a desanexar
do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o número
4809 da freguesia de Benavente, e artigo 8.º, da secção “AF1” da freguesia de
Benavente, com a área de 1.600 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Benavente sob o número 4811 da freguesia de Benavente, perfazendo a área
total de 47.040 m2;
10- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final do procedimento tendente à
empreitada de “Beneficiação / Reabilitação de pavimentos em arruamentos e
caminhos do concelho – 2.ª fase” e, em face do mesmo, aprovar as propostas para
efeitos de adjudicação, constantes do quadro de classificação final, com exclusão
das restantes, e adjudicar a empreitada a TOPBET – Trabalhos de Obras Públicas
e Pavimentos Betuminosos, S.A., pelo valor de 222.886,71 € (duzentos e vinte e
dois mil, oitocentos e oitenta e seis euros e setenta e um cêntimos), ao qual
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, e pelo prazo de execução de 90 (noventa)
dias;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 8007/2018, de 17
outubro e, nos termos da mesma, prorrogar o prazo de execução contratual
empreitada de “Requalificação dos espaços exteriores, reorganização
circulações e estacionamentos da Urbanização Ribassor, em Benavente” por
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dias, a título gracioso, passando a data da conclusão da mesma para o dia 21 de
dezembro de 2018;
12- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta e proceder à emissão do aditamento
ao alvará de loteamento n.º 52/1991, nas condições da informação da DMOPPUD,
de 04.10.2018, que homologou;
13- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta e proceder à emissão do aditamento
ao alvará de loteamento n.º 151/2010, nas condições da informação da DMOPPUD,
de 04.10.2018, que homologou;
14- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
autorizar a utilização gratuita do pavilhão gimnodesportivo do Porto Alto, por parte
de Miúdos e Companhia, às 3.ªs feiras, das 11h às 12h, com caráter excecional;
15- Deliberou por unanimidade aprovar a transferência das verbas mencionadas para
os alunos referidos na informação n.º 7833, de 11/10/2018, que homologou;
16- Deliberou por unanimidade isentar o aluno referenciado na informação social n.º
7807/2018, que se homologa, do pagamento do passe escolar, a título excecional
e verificada que foi a necessidade da família;
17- Deliberou por unanimidade isentar a aluna referenciada na informação social n.º
7808/2018, que se homologa, do pagamento do passe escolar, a título excecional
e verificada que foi a necessidade da família;
18- Deliberou por unanimidade isentar a aluna referenciada na informação social n.º
7978/2018, que se homologa, do pagamento do passe escolar, a título excecional
e verificada que foi a necessidade da família;
19- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A ao aluno referenciado
na informação social n.º 7981/2018, que se homologa

Benavente, 29 de outubro de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

