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 033/2019
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 21 de janeiro de 2019
1- Deliberou por unanimidade manifestar interesse no desenvolvimento de
um CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Social) 4G no município
de Benavente, designando, para o efeito, a Fundação Padre Tobias
como Entidade Coordenadora Local da Parceria;
2- Deliberou por unanimidade manifestar a intenção de apoiar as
Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Benavente e
de Samora Correia, num montante idêntico ao do apoio concedido em
2018.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, que esse apoio seja
atribuído até maio do ano em curso, no montante de 41.907,85 €
(quarenta e um mil, novecentos e sete euros e oitenta e cinco cêntimos)
para cada Associação, correspondendo a 5/14 do montante transferido
no ano anterior, e que as transferências financeiras se efetuem em cinco
tranches mensais de 8.381.57 € (oito mil, trezentos e oitenta e um euros
e cinquenta e sete cêntimos), devendo os respetivos compromissos ser
agendados, para liquidação, de acordo com as tranches e para efeitos
da LCPA (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso);
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de constituição de fundo
de maneio da Comissão de Proteção de Jovens e Crianças de
Benavente para o ano de 2019;
4- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e a abstenção do senhor
vereador em representação do PSD, Ricardo Oliveira, rejeitar a
assunção, em 2019 e em 2020, de todas as competências transferidas
para o Município, por via dos decretos-lei setoriais referenciados na
proposta em apreço, e solicitar à senhora presidente da Assembleia
Municipal a convocatória duma sessão extraordinária, a realizar no dia
29 de janeiro, para o efeito;
5- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e a abstenção do senhor
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vereador em representação do PSD, Ricardo Oliveira, rejeitar a
assunção, em 2019 e em 2020, de todas as competências transferidas
para a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, por via dos
decretos-lei setoriais referenciados na proposta em apreço, e solicitar à
senhora presidente da Assembleia Municipal a convocatória duma
sessão extraordinária, a realizar no próximo dia 29 de janeiro, para o
efeito;
6- Deliberou por unanimidade autorizar a realização da despesa relativa à
prestação de serviços de higiene urbana e salubridade pública das
zonas urbanas de Benavente, Santo Estêvão e Samora Correia,
incluindo Porto Alto, pelo período de 2 (dois) anos, dispensando a
autorização prévia da Assembleia Municipal para a assunção de
compromissos plurianuais, e aprovar o programa de concurso, o
caderno de encargos e os restantes documentos inerentes à aquisição
de serviços, bem como a constituição do júri do procedimento, nos
termos preconizados na informação DMGF n.º 0414/2019, que se
homologa.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, proceder à não
contratação por lotes, nos termos e fundamentos constantes da
informação anexa à informação DMGF n.º 0414/2019.
Deliberou ainda, também por unanimidade, designar como gestor do
contrato, Sílvia de Jesus Martins António Freire, técnica superior;
7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido apresentado pela Comissão da Sardinha Assada
de Benavente – Festa da Amizade, de concessão de licença especial
de ruído para passagem de música com DJ no Celeiro dos Arcos –
Largo Calvário, das 22.00h do dia 11.01 às 02.00h do dia 12.01,
devendo ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de adenda ao contrato
inicial da empreitada de “Beneficiação / Reabilitação do pavimento da
Estrada do Miradouro, em Benavente – 1.ª fase”, autorizando o senhor
presidente da Câmara Municipal a outorgar no mesmo;
9- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, em 1.º
grau, nos termos do n.º 3 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 794/76, de 05
de novembro, na alienação do prédio erigido no lote 10, constituído
através do direito de superfície, na Urbanização da Quinta da Saúde,
em Benavente, com a área coberta de 88,00 m2 e descoberta de 44,00
m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o
n.º 01040 da freguesia de Benavente e inscrito na Matriz Predial Urbana
da mesma freguesia sob o artigo 3560, e autorizar a venda do edificado
pelo valor de 100.000,00 € (cem mil euros);
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10- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 165/2019, de 8
de janeiro e, nos termos da mesma, autorizar a redução da garantia
bancária n.º 2542.001362.993, emitida pela Caixa Geral de Depósitos,
S.A., em 557,24 € (quinhentos e cinquenta e sete euros e vinte e quatro
cêntimos), passando a mesma a ter o valor de 371,49 € trezentos e
setenta e um euros e quarenta e nove cêntimos);
11- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, em 1.º
grau, na alienação duma moradia de rés-do-chão, 1.º andar e
logradouro com arrecadação, construída no lote n.º 31 na Urbanização
da Quinta do Portão de Ferro, em Benavente, com a área coberta de
91,44 m2 e descoberta de 30,96 m2 quadrados, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º 0779 da
freguesia de Benavente e inscrito na Matriz Predial Urbana da mesma
freguesia sob o artigo 5150, e autorizar a respetiva venda nas condições
propostas;
12- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, em 1.º
grau, na alienação duma garagem construída no lote n.º 12 do Cerrado
do Raimundo, Vila das Areias (atual Rua 5 de outubro), em Benavente,
com a área coberta de 21.00 m2 e descoberta de 4,00 m2, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º 5433 da
freguesia de Benavente e inscrito na Matriz Predial Urbana da mesma
freguesia sob o artigo 6901, e autorizar a respetiva venda nas condições
propostas;
13- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à presente ata, e
atribuir ao imóvel sito na Travessa da Rua Nova, n.º 25 e 27, em
Benavente, o nível de conservação “Péssimo”;
14- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Samora Correia
ao ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) do Estuário do Tejo, para
realização das VI Jornadas da Saúde, com o tema: "Saúde Mental: a
pensar o futuro”, a levar a efeito dia 5 de abril;
15- Deliberou por unanimidade aprovar o apoio logístico solicitado para
realização da Festa Pequena em Honra de N.ª Sra. da Paz, dias 26 e
27 de janeiro, bem como no que se refere ao seguro de
responsabilidade civil para a vacada que terá lugar no dia 26 do mesmo
mês;
16- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Comissão de Festas N.ª Sra. de Fátima – Barrosa, para realização da
Feira das Sopas, dia 2 de fevereiro;
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17- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 375, de
15/01/2019 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;
18- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 377, de
16/01/2019 e, nos termos da mesma, autorizar a transferência da verba
de 1.012,29 € (mil e doze euros e vinte e nove cêntimos) para o
Agrupamento de Escolas de Samora Correia, relativa ao enchimento do
depósito do gás da EB 2,3 do Porto Alto;
19- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Casa do Benfica em Samora Correia, para um contrarrelógio por
equipas, dia 10 de fevereiro.

Benavente, 28 de janeiro de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

