MUNICÍPIO DE BENAVENTE
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EDITAL N.º 008/2019
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 dezembro de 2018
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Contrato-Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Benavente e o Clube Ornitológico
de Samora Correia, nos termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de
janeiro, e do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, autorizando o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de subsídio pontual à
Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão, no âmbito da campanha de angariação
de fundos para a aquisição de instrumentos musicais, nos termos do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de Benavente;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em representação do
PS – Partido Socialista, Pedro Pereira, proceder de acordo com a proposta
apresentada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil acerca das casuarinas com
potencial risco de queda de ramos para a via pública;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de constituição de fundos de maneio
para o ano de 2019;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a informação n.º 9747/2018, de 13.12 e, nos termos da mesma, deferiu
o pedido apresentado por RAP – Reabilitação Auditiva Portugal, Lda. para
ocupação de espaço do domínio público com unidade móvel de rastreio auditivo
gratuito, a instalar no Parque 25 de abril, em Benavente, no dia 18.12, das 10.30h
às 17.00h;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a informação n.º 9756/2018, de 13.12 e, nos termos da mesma, deferiu
o pedido apresentado por RAP – Reabilitação Auditiva Portugal, Lda. para
ocupação de espaço do domínio público com unidade móvel de rastreio auditivo
gratuito, a instalar na Lagoa dos Álamos (junto ao Pingo Doce) em Samora Correia,
no próximo dia 20.12.2018, das 10.30h às 17.00h;
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7- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
proceder à reconversão do contrato celebrado relativamente à empreitada de
Beneficiação / Reabilitação do pavimento da Estrada do Miradouro, em Benavente,
1.ª Fase”, através de uma adenda, da qual passe a constar o nome do gestor do
contrato, nos termos e em cumprimento da referida alínea i) do n.º 1 do art.º 96.º do
CCP;
8- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 10048/2018, de 19 de
dezembro e, nos termos da mesma, aprovar o Mapa de Erros e Omissões da
empreitada de “Construção de balneários de apoio ao campo de futebol da Murteira
– Samora Correia”, bem como a nova peça Desenhada 024, considerando-se
expressamente aceites os erros e omissões constantes no mesmo e rejeitados
todos os restantes;
9- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 10051/2018, de
19 de dezembro, relativa a liberação de caução prestada / termo do 2.º ano do prazo
de garantia da empreitada de “Requalificação e ampliação dos balneários das
piscinas municipais de Samora Correia – 1.ª Fase”, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados;
10- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
aprovar o anteprojeto para requalificação do Largo 25 de abril, em Samora Correia,
e apresentar a respetiva candidatura ao Programa Operacional Regional –
ALENTEJO 2020, Eixo 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável, Prioridade de
Investimento, 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) - Aviso n.º ALT20-16-2018-07:
11- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
aprovar o anteprojeto para requalificação da Praça da República e do Largo João
Fernandes Pratas, em Samora Correia, e apresentar a respetiva candidatura ao
Programa Operacional Programa Operacional Regional – ALENTEJO 2020, Eixo 4
– Desenvolvimento Urbano Sustentável – Prioridade de Investimento – 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) - Aviso n.º ALT20-16-2018-07;
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12- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho,
aprovar o anteprojeto para reabilitação do Cruzeiro do Calvário, em Benavente, e
apresentar a respetiva candidatura ao Programa Operacional Regional –
ALENTEJO 2020 - Eixo 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável - Prioridade de
Investimento – 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) - Aviso n.º ALT20-16-2018-07;
13- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela Parracho e do
PSD - Partido Social Democrata, Ricardo Oliveira, aprovar o anteprojeto para as
“Piscinas Municipais de Benavente-eficiência Energética” e apresentar a respetiva
candidatura ao Programa Operacional Regional – ALENTEJO 2020 – Regulamento
específico “Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no uso dos Recursos” – Eixo
7 – Eficiência Energética e Mobilidade – Aviso n.º ALT20-03-2017-27;
14- Deliberou por unanimidade aprovar o anteprojeto para a <22.ª fase de intervenção
nos sistemas de iluminação pública em Benavente e Samora Correia para melhoria
da eficiência energética do Município de Benavente” e apresentar a respetiva
candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo – ALENTEJO 2020 –
Regulamento Específico “Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos
Recursos” – Eixo 7 – Eficiência Energética e Mobilidade – Aviso n.º ALT20-03-201727;
15- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a informação do Planeamento Urbanístico e SMPC, de 10 de dezembro
de 2018 e, nas condições propostas na mesma, aprovou a emissão de parecer
favorável à rearborização com sobreiro a levar a efeito no Monte do Pinhal do
Cabeçudo, Charneca do Infantado, em Samora Correia, devendo proceder-se em
conformidade;
16- Deliberou por unanimidade, com base no respetivo relatório final, aprovar a
proposta de criação de um lugar de estacionamento destinado a pessoa portadora
de deficiência motora, na Praça do Município, em Benavente;
17- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de numeração de polícia para a Rua
Pedro Falua, em Samora Correia, devendo a mesma ser comunicada aos
respetivos moradores, bem como às diversas entidades e serviços envolvidos, tais
como Juntas de Freguesia do município, Tribunal Judicial, Conservatória do Registo
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Predial, Serviço de Finanças, Bombeiros locais, Guarda Nacional Republicana,
Centros de Distribuição Postal Locais e CTT – Código Postal;
18- Deliberou por unanimidade ceder os espaços municipais constantes da informação
n.º 9955, de 18/12/2018, às entidades referidas, para as datas e finalidades
pretendidas, e prestar o apoio logístico solicitado;
19- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9976, de 18/12/2018 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;
20- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 10008, de 18/12/2018 e,
nos termos da mesma, aprovar a atribuição de novos escalões e alterar os já
atribuídos, todos constantes da lista que, por fotocópia e depois de rubricada,
constitui pasta anexa à ata;
21- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 10002, de 19/12/2018 e,
nos termos da mesma, proceder ao pagamento dos cadernos de atividades aos
encarregados de educação constantes da lista que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata, totalizando 218,81 € (duzentos e dezoito
euros e oitenta e um cêntimos);
22- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à existência de oferta de ensino
secundário no Agrupamento de Escolas de Samora Correia;
23- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta
ABAE/Municípios, no âmbito do pograma Eco-Escolas.
Benavente, 07 de janeiro de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)
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