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EDITAL N.º 396/2018
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 26 de novembro de 2018
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
aprovar a proposta do senhor presidente e submeter a mesma à Assembleia
Municipal, para que o aviso de publicação do Plano Diretor Municipal revisto passe
a estatuir que a sua eficácia fique dependente da vigência da nova Carta da
Reserva Ecológica Nacional no Diário da República, entrando em vigor na mesma
data;
2- Deliberou por unanimidade, com base na proposta apresentada, atribuir a Medalha
de Valor Desportivo, Grau Ouro, ao atleta Lucas Daniel Loureiro Santos;
3- Deliberou por unanimidade, com base na proposta apresentada, atribuir a Medalha
de Valor Desportivo, Grau Ouro, ao atleta Salvador Martinho Rocha Nogueira
Salvador;
4- Deliberou por unanimidade autorizar a realização da despesa relativa à prestação
de serviços para o fornecimento de energia elétrica, ao abrigo do contrato de Acordo
Quadro N.º 06/2017, dispensando a autorização prévia da Assembleia Municipal
para a assunção de compromissos plurianuais, e aprovar o convite e o caderno de
encargos inerentes à aquisição de serviços, bem como a entidade a convidar e a
designação da Subunidade Orgânica de Compras para pedir esclarecimentos sobre
a proposta e submeter o projeto de decisão ao órgão competente para a decisão
de contratar, nos termos preconizados na informação n.º 9039/2018, que
homologou.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, designar Virgínia Maria Gonçalves
Gregório Isidro como gestora do contrato;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a informação n.º 8853/2018, de 14.11 e, nos termos da mesma, aprovou
a ocupação do espaço público com unidade móvel de rastreio auditivo gratuito, da
empresa Diálogo Sonantes, Lda., bem como a colocação de um ponto de luz, a
instalar na Lagoa dos Álamos, em Samora Correia, no dia 16.11, das 10.30h às
19.00h, nas condições expostas;
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6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a informação n.º 8853/2018, de 14.11 e, nos termos da mesma, aprovou
a ocupação do espaço público com unidade móvel de rastreio auditivo gratuito, da
empresa Diálogo Sonantes, Lda., bem como a colocação de um ponto de luz, a
instalar Parque 25 de abril em Benavente, no dia 17.11, das 10.30h às 19.00h, nas
condições expostas;
7- Deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de cooperação institucional entre o
Centro Qualifica, do Instituto de Educação e Formação do Sorraia, e a Câmara
Municipal de Benavente, no âmbito da Educação e Formação de Jovens e de
Adultos, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
8- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 8682/2018, de 08
outubro, relativa a liberação de caução prestada – termo do 4.º ano do prazo de
garantia da empreitada de “Reabilitação do edifício do Centro de Dia – Centro de
Bem-Estar Social de Santo Estêvão”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
9- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 8935/2018, de 16
de novembro, relativa a liberação de caução prestada – termo do 4.º ano do prazo
de garantia da empreitada de “Ampliação e requalificação da EB1 Fonte dos
Escudeiros, em Samora Correia”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 8966/2018, de 19 de
novembro e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos ajustado à
prorrogação de prazo de execução da empreitada de “Requalificação dos espaços
exteriores, reorganização de circulações e estacionamentos da Urbanização
Ribassor, em Benavente”;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 8947/2018, de 19 de
novembro e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e Saúde da
empreitada de “Beneficiação / Reabilitação de pavimentos e caminhos do concelho
– 2.ª fase” e nomear o dr. Cláudio Alexandre Ferreira Guedes para as funções de
coordenador de segurança em obra;
12- Deliberou por unanimidade aprovar o Plano Final de Consignação da empreitada
de “Beneficiação / Reabilitação de pavimentos e caminhos do concelho – 2.ª fase”;
13- Deliberou por unanimidade apresentar candidatura ao Programa Operacional
Regional Alentejo 2020 / Eixo 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável / Prioridade
de Investimento / 9.8 – Concessão de apoio à regeneração física, económica e
social das comunidades desfavorecidas em zonas urbanas e rurais / Plano de ação
do PEDU: Plano de Ação Integrado para as comunidades desfavorecidas (PAICD)
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/ Aviso n.º ALT20-43-2018-08, para requalificação do Museu Municipal Dr. António
Gabriel Ferreira Lourenço;
14- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
viabilizar a localização de atividade desportiva no armazém sito nas Fazendas
Novas, em Benavente;
15- Deliberou por unanimidade aceitar a receção provisória dos trabalhos relativos à
abertura de vala em via pública, aterro e reposição do pavimento em berma, levados
a efeito por Canas – Engenharia e Construção, S.A. na Rua do Carrascal, lote 12,
em Samora Correia, fixando o prazo de um ano para garantia dos mesmos, nos
termos do n.º 2 do art. 28.º do Regulamento de Obras e Trabalhos no Espaço
Público Relativos à Construção, Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas
no Município de Benavente, e autorizar a libertação de 90% da caução, a que
corresponde o montante de 279,00 € (duzentos e setenta e nove euros);
16- 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, homologar a informação do Apoio Jurídico, de 24.10.2018 e, nos termos
da mesma, autorizar a localização pretendida para um posto de armazenamento de
GPL (Rua Alfredo Betâmio de Almeida – Travessa A, em Benavente);
17- Deliberou por unanimidade homologar a informação do Planeamento Urbanístico,
de 14.11.2018, relativa a pedido de parecer / alteração da exploração de equídeos
em regime extensivo e intensivo e bovinos em regime extensivo (classe 2), sita em
Herdade do Paul da Vala, Samora Correia, e emitir parecer favorável, nos termos e
condições nela preconizados;
18- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pelo Clube União
Artística Benaventense para realização da Feira das Sopas e do Arroz Doce, de 7
a 9 de dezembro, com as condicionantes mencionadas pelo senhor vereador Hélio
Justino;
19- Deliberou por unanimidade ceder os espaços pretendidos e prestar o apoio
logístico solicitado pela Associação Desportiva e Cultural de Benavente, para
realização da 19.ª edição do Torneio de Andebol Vila de Benavente, dias 2, 3, 4 e
5 de fevereiro de 2019;
20- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
prestar o apoio logístico solicitado por Miúdos e Companhia para realização da 2.ª
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edição do “Miúdos Fest”, dia 23 de março de 2019, com as condicionantes
mencionadas pelo senhor vereador Hélio Justino;
21- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9035, de 21/11/2018 e, nos
termos da mesma, aprovar a transferência das verbas mencionadas para os alunos
referidos na lista que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
ata;
22- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A ao aluno referenciado
na informação social n.º 9016/2018, que homologou;
23- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A à aluna referenciada
na informação social n.º 9044/2018, que homologou;
24- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A aos alunos
referenciados na informação social n.º 9046/2018, que homologou;
25- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A à aluna referenciada
na informação social n.º 9049/2018, que homologou.

Benavente, 03 de dezembro de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

