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 97/2019
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 25 de março de 2019
1- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato de cooperação
a estabelecer com a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e
com os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Coruche, Rio Maior
e Santarém, nos domínios da segurança pública e da proteção civil, e
autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade aprovar o Relatório de Gestão e Contas de
2018 da AR – Águas do Ribatejo, EIM, S.A., bem como a Certificação
Legal de Contas e o Relatório e Parecer do Fiscal Único, documentos
que, por fotocópia e depois de rubricados, constituem pasta anexa à
ata;
3- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 2200,
de 18/03/2019, relativa ao abate de bem móvel n.º 022945 –
desumidificador, devendo proceder-se em conformidade com o
preconizado na mesma.
4- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 2221,
de 19/03/2019, relativa a transferência de conector de faturação
eletrónica da CIMLT para o Município de Benavente, devendo procederse em conformidade com o preconizado na mesma;
5- Deliberou por unanimidade autorizar a Acústica Médica (Hidden
Hearing, Portugal) a ocupar a via pública com unidade móvel de rastreio
auditivo gratuito, a instalar no Parque dos Álamos (junto ao Pingo Doce),
das 09.00h às 18.00h do dia 29 de abril, isentando a requerente do
pagamento das respetivas taxas;
6- Deliberou por unanimidade autorizar a Acústica Médica (Hidden
Hearing, Portugal) a ocupar a via pública com unidade móvel de rastreio
auditivo gratuito, a instalar junto ao mercado diário em Santo Estêvão,
das 09.00h às 18.00h do dia 23 de abril, isentando a requerente do
pagamento das respetivas taxas;
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7- Deliberou por unanimidade autorizar a consolidação definitiva da
mobilidade intercarreiras da trabalhadora, Maria João Leal Gregório, da
carreira e categoria de assistente técnico para técnico superior, com
efeitos a partir de 1 de abril próximo.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, que se considere a
trabalhadora posicionada na 2.ª posição, nível 15 da tabela
remuneratória única, a que corresponde a remuneração de 1.201,48 €
(cfr Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e a Portaria n.º
1553-C/2008, de 31 de dezembro);
8- Deliberou por unanimidade autorizar a consolidação definitiva da
mobilidade intercarreiras do trabalhador, Domingos Alberto Condeixa
Cação, da carreira e categoria de assistente operacional para assistente
técnico, com efeitos a partir de 1 de abril próximo.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, que se considere o
trabalhador posicionada na 1.ª posição, nível 5 da tabela remuneratória
única, a que corresponde a remuneração de 683,13 € (cfr Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e a Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro);
9- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta para arrematação da
concessão do direito de exploração do bar existente na piscina
municipal de Benavente;
10- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 2233,
de 19/03/2019, relativa a liberação da caução prestada / termo do 1.º
ano do prazo de garantia da empreitada de “Execução de coletor de
drenagem de águas pluviais na Rua 25 de abril, Barrosa”, devendo ser
adotados os procedimentos preconizados;
11- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 2235,
de 19/03/2019, relativa a liberação da caução prestada / termo do 4.º
ano do prazo de garantia da empreitada de “Reparação / Beneficiação
do coletor de águas pluviais junto à ponte sobre o Rio Almansor – Bairro
1.º de maio, em Porto Alto”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
12- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 2254,
de 20/03/2019, relativa a liberação da caução prestada / termo do 4.º
ano do prazo de garantia da empreitada de “Execução de tapete de
betão betuminoso em arruamentos do concelho de Benavente”,
devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
13- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 2208,
de 19.03.2019, relativa a liberação de 60% da caução prestada / termo
do 2.º ano do prazo de garantia da empreitada de “Substituição da
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cobertura em fibrocimento no centro sociocultural dos Foros da
Charneca e anexo à EB1”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
14- Deliberou por unanimidade aprovar a conta da empreitada de
“Ampliação do Jardim de Infância das Areias para JI/EB1 – Benavente”;
15- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e da senhora
vereadora em representação do PSD, Sónia Ferreira Quintino,
homologar a informação n.º 2178/2019, de 18 de março, e, nos termos
da mesma, determinar que seja dada indicação, em Balcão 2020, da
desistência da candidatura n.º ALT20-07-1203-FEDER-000037,
designada por “Piscinas Municipais de Samora Correia – Eficiência
Energética – CE”;
16- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e da senhora
vereadora em representação do PSD, Sónia Ferreira Quintino,
homologar a informação n.º 2179/2019, de 18 de março, e, nos termos
da mesma, determinar que seja dada indicação, em Balcão 2020, da
desistência da candidatura n.º ALT20-07-1203-FEDER-000090,
designada por “2.ª Fase de intervenção nos sistemas de iluminação
pública em Benavente, Samora Correia (Porto Alto), Barrosa e Santo
Estêvão, para melhoria da eficiência energética do Município de
Benavente”;
17- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, Pedro Pereira, e após visita da Câmara Municipal
ao local, homologar e aprovar a informação do arquiteto paisagista,
relativa a arvores de grande porte na Rua Fernando Figueiredo –
Urbanização Urbitrio – Areias, em Benavente, devendo a intervenção
ter lugar no decurso de três anos;
18- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, Pedro Pereira, e após visita da Câmara Municipal
ao local, aprovar a proposta do arquiteto paisagista, de abate de
casuarina na Rua António Pina Cabral, em Samora Correia, devendo a
intervenção ser realizada de forma progressiva;
19- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, Pedro Pereira, ratificar o despacho do senhor
presidente que homologou a informação do serviço de Informação
Geográfica, de 15-03-2019, relativa a um pedido de informação sobre a
viabilidade de instalação de um parque fotovoltaico com uma potência
de 20 MW, numa área de 51,70 ha, situada na Herdade do Infantado,

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

em “Vale de Olho”, na freguesia de Samora Correia, e considerando a
urgência manifestada pela requerente, ao abrigo do DL n.º 172/2006,
de 23/08, alterado e republicado pelo DL n.º 215-B/2012, de 8/10, emitiu
parecer favorável, condicionado à solução alternativa para troço
compreendido entre V3 e V5, sendo aceite pela Câmara Municipal linha
aérea na extremidade oposta da parcela ou, em alternativa, manter o
mesmo traçado, mas em cabo subterrâneo;
20- Deliberou por unanimidade, relativamente à pretensão de
estabelecimento de Linha Aérea de Média Tensão (MT) a 30kV N.º 1405
L3 0816, com o objetivo principal de fornecimento de energia elétrica ao
PT BNV 0510 C – de António Pereira Cunha Palha, sito no Monte de
Santo Isidro, na freguesia de Samora Correia, emitir parecer favorável,
nos termos da informação da Gestão Urbanística, de 27.02.2019, e do
parecer do chefe de Divisão, que homologou, devendo o mesmo ser
remetido à entidade requerente;
21- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação da Gestão Urbanística e Planeamento Urbanístico, de
20.03.2019, relativa a pedido de parecer sobre o projeto “Aumento da
capacidade da Fábrica de Benavente da Sugal – Alimentos, S.A.”, ao
abrigo do n.º 10 do artigo 14.º do regime jurídico da avaliação de
impacte ambiental (Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro), e dar conhecimento da mesma à requerente.
Mais deliberou, igualmente por maioria, com a abstenção dos senhores
vereadores em representação do PS, Pedro Pereira e Florbela
Parracho, emitir parecer favorável, condicionado à implementação de
medidas com vista à redução da emissão de ruído, nomeadamente,
através de cortina arbórea;
22- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 15.03.2019, e aprovar a proposta de
numeração de polícia nela contida;
23- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 08.03.2019 e, nos termos da mesma,
consultar a Junta de Freguesia de Samora Correia, para que esta se
pronuncie sobre a atribuição de topónimos para as artérias sitas na
designada “Urbanização Quinta dos Gatos”, perpendiculares à Rua
Alexandre Herculano, freguesia de Samora Correia, devidamente
assinaladas em planta de localização anexa;
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24- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão de alvará de
licenciamento para realização de vacada no dia 28 de abril, das 15.30
às 17 horas, em Foros de Almada, junto ao Centro Social;
25- Deliberou por unanimidade autorizar a realização de vacada no dia 21
de abril, das 15.00 às 18.00 horas, junto ao Auditório N.ª Sra. da Paz,
devendo ser instruído o respetivo processo.
Mais foi deliberado, igualmente por unanimidade, prestar o apoio
logístico solicitado pela Comissão Organizadora do Carnaval de
Benavente para o efeito;
26- Deliberou por unanimidade ceder o hall de entrada do Centro Cultural
de Samora Correia e o ginásio da EB 2,3 de Samora Correia à
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia,
por ocasião da realização do 17.º Passeio Moto 2/4 dos Bombeiros de
Samora Correia 2019, bem como prestar o apoio logístico solicitado;
27- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2047, de
13/03/2019 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;
28- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A à aluna
referenciada na informação social n.º 2253/2019, que homologou;
29- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A à aluna
referenciada na informação social n.º 2257/2019, que homologou;
30- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão B ao aluno
referenciado na informação social n.º 2261/2019, que homologou.

Benavente, 01 de abril de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

