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EDITAL N.º 019/2019
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 07 de janeiro de 2019
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do art.º
35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, determinou que não houvesse lugar à
realização da reunião da Câmara Municipal na semana de 31 de
dezembro a 4 de janeiro, realizando-se a primeira reunião (pública) de
janeiro de 2019, no dia e hora habituais, dia 7 de janeiro, pelas 14.30
horas;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor vicepresidente de que a Câmara Municipal manifeste a sua congratulação
pela atribuição do grau de Confrade de Honra ao Município de
Benavente e aprove que a senhora vereadora Catarina Vale, detentora
do pelouro do Turismo, possa representar a Autarquia na cerimónia
pública de imposição de insígnias da Associação Confraria do Arroz
Carolino das Lezírias Ribatejanas, que terá lugar no dia 9 de fevereiro;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando que a Câmara Municipal de Benavente decidiu
contratar e adotar um procedimento com recurso a concurso público
para a execução da empreitada de “Requalificação dos espaços
exteriores, reorganização de circulações e estacionamentos da
Urbanização Ribassor, em Benavente”, no âmbito do processo n.º
25.05.02/02-2017, nos termos da deliberação tomada em reunião
ordinária realizada em 28 de agosto de 2017, tendo sido também
aprovadas as respetivas peças, o programa de concurso e o caderno
de encargos; que no dia 14 de dezembro de 2018 foi acordado com a
empresa adjudicatária a não execução de alguns trabalhos, conforme
decorre da ata n.º 1 anexa à informação n.º 10101/2018, de 21 de
dezembro; que o prazo de execução da obra terminava dia 21 de
dezembro de 2018; determinou, a não execução dos trabalhos a menos;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 10180/2018, de
27 de dezembro e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos
ajustado à data da consignação da empreitada de “Beneficiação /
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Reabilitação de pavimentos em arruamentos e caminhos do concelho –
2ª fase”;
5- Deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável à alteração de
classe 3 para 2 de exploração pecuária com 4 núcleos de produção, em
nome de Kicando – Comércio Geral e Agropecuário, Lda., sita em
Arneiros da Foz (Benavente), até regularização das construções
existentes e passíveis de legalização.

Benavente, 14 de janeiro de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

