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EDITAL N.º 421/2018
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 dezembro 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, aprovar a atualização do tarifário de recolha e tratamento de resíduos
sólidos urbanos para 2019;
2- Deliberou por unanimidade deferir o pedido apresentado por Prestígio Global –
Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A. para ocupação de espaço do domínio
público para divulgação de serviços imobiliários e afins, com banda de música em
algumas artérias da cidade de Samora Correia, no dia 13.12, das 10.00h às 12.00h;
3- Deliberou por unanimidade manifestar a intenção de indeferir a pretensão de que o
Município de Benavente se pronuncie sobre o direito legal de preferência que lhe é
conferido, na transmissão do lote número 92, constituído em direito de superfície,
sito na Urbanização da Quinta do Portão de Ferro, em Benavente, para a única filha
dos proprietários, maior, devendo a alienação do lote ser feita à Câmara Municipal
pelo valor da venda inicial, acrescido da correção financeira prevista na lei;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9479/2018, de 05 de
dezembro e, nos termos da mesma, aprovar a revisão de preços definitiva da
empreitada de “Ampliação do jardim de infância das Areias para JI/EB1 –
Benavente”;
5- Deliberou por unanimidade aprovar o anteprojeto para a reabilitação da Biblioteca
Municipal (Benavente) e apresentar a respetiva candidatura ao Programa
Operacional Regional – Alentejo 2020 / EIXO 4 – Desenvolvimento Urbano
Sustentável / Prioridade de Investimento 6.5 – Adoção de medidas destinadas a
melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades, recuperar e descontaminar
zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de reconversão, a reduzir a
poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído / PEDU / Plano de Ação
para a Regeneração Urbana (PARU);
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6- Deliberou por unanimidade aprovar o anteprojeto para dedicar estacionamento na
periferia dos centros históricos de Benavente e Samora Correia para as
deslocações pendulares (estacionamento periférico em Benavente) e apresentar a
respetiva candidatura ao Programa Operacional Regional – Alentejo 2020 / EIXO 4
– Desenvolvimento Urbano sustentável / Prioridade de Investimento 4.5. –
Promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de território,
nomeadamente as zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana
multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes para a atenuação /
PEDU / Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS);
7- Deliberou por unanimidade aprovar o anteprojeto para a requalificação da Praça do
Município e da Praça da República, em Benavente e apresentar a respetiva
candidatura ao Programa Operacional Regional – Alentejo 2020 / EIXO 4 –
Desenvolvimento Urbano Sustentável / Prioridade de Investimento 6.5 – Adoção de
medidas destinadas a melhorar o ambiente urbano, a revitalizar as cidades,
recuperar e descontaminar zonas industriais abandonadas, incluindo zonas de
reconversão, a reduzir a poluição do ar e a promover medidas de redução do ruído
/ PEDU / Plano de Ação para a Regeneração Urbana (PARU);
8- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e com
a abstenção do senhor vereador em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Ricardo Oliveira, suspender a ordem de demolição da construção
levada a efeito na Rua do Canavial, lote 14, em Benavente, pelo prazo de 90 dias,
contados da deliberação;
9- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e com
a abstenção do senhor vereador em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Ricardo Oliveira, que o processo n.º 443/2018 aguarde em “pendentes”
pela publicação e eficácia do PDM (Plano Diretor Municipal);
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9468, de 05/12/2018 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.

Benavente, 17 de dezembro de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

