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EDITAL N.º 194/2019
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 13 de maio de 2019
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu a licença especial de ruído requerida por Eulália Maria
Coelho Siquenique Vilelas para a realização de karaoke, na Rua
General Vasco Gonçalves, 17– Porto Alto, dia 04.05 (das 21.00h às
24.00h), devendo ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu a licença especial de ruído requerida pela Associação de
Festas de N.ª Sra.de Fátima – Barrosa para a realização de bailes,
vacada e lançamento de fogo de artifício, nas ruas da aldeia e recinto
da festa, dias 10 e 11.05 (das 08.00h às 02.00h), devendo ser cumprido
o Regulamento Geral do Ruído;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido apresentado pela Associação de Festas de N.ª
Sra.de Fátima – Barrosa, de licença de instalação e funcionamento de
recinto improvisado, tipo redondel, para a vacada a levar a efeito no dia
11.05, das 15.00h às 18.00h, no recinto das festas;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 3664/2019, de
07.05 e, nos termos da mesma, aprovar a renovação da licença de
ocupação de espaço do domínio público com esplanada aberta na
“Casa das Queijadas – Atividades Hoteleiras, Lda.”, sita no Largo
General Humberto Delgado, 8B, em Porto Alto, devendo o serviço de
Fiscalização fazer o necessário acompanhamento;
5- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
3761/2019, de 08 de maio, relativa à receção definitiva / extinção de
caução e reforço de caução da empreitada de “Construção do Centro
Escolar de Porto Alto”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
6- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 3752,
de 08/05/2019, relativa à liberação de caução / termo do 2.º ano do
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prazo de garantia da empreitada de “Execução de arranjos exteriores
do Jardim de Infância da Lezíria, Samora Correia”, devendo ser
adotados os procedimentos preconizado;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, Pedro Pereira, notificar o titular do Processo n.º
323/1997 para, no prazo de trinta dias, proceder à entrega de processo
de legalização;
8- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS, Florbela Parracho, atribuir ao imóvel sito na Rua
da Liberdade, 36, em Samora Correia, o estado de conservação “mau”,
nos termos do parecer do chefe da DMOPPUD (Divisão Municipal de
Obras Particulares, Planeamento Urbanístico e Desenvolvimento), que
homologou;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 08.05.2019 e, nos termos da mesma,
consultar a Junta de Freguesia de Samora Correia, para que esta se
pronuncie sobre a atribuição de topónimo para a artéria confinante com
a Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, devidamente assinalada
em planta de localização anexa;
10- Deliberou por unanimidade aprovar o protocolo de colaboração a
estabelecer entre o Turismo do Alentejo, Entidade Regional de Turismo
do Alentejo e Ribatejo, e a Câmara Municipal de Benavente, para a
concessão de apoio ao 3.º Festival do Arroz Carolino das Lezírias
Ribatejanas, no âmbito da linha de apoio à valorização turística, que,
por fotocópia e depois de rubricado, constitui pasta anexa à ata, e
autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
11- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de protocolo de
parceria a estabelecer com a Escola Profissional de Salvaterra de
Magos, a Escola Profissional do Vale do Tejo e a Escola Profissional de
Hotelaria e Turismo de Lisboa, no âmbito do 3.º Festival do Arroz
Carolino das Lezírias Ribatejanas, que, por fotocópia e depois de
rubricadas, constituem pasta anexa à ata, e autorizar o senhor
presidente a outorgar nos mesmos;
12- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido apresentado pela Associação de Festas de N.ª
Sra. de Fátima – Barrosa, de emissão de alvará de licenciamento para
realização da Festa Pequena e vacada, a levar a efeito nos dias 10 e
11 de maio;
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13- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado por
Almansor Motor Clube para a passagem do 21.º Portugal Lés-a-Lés
pelo concelho de Benavente, dia 12 de junho, com passagens
confirmadas pelo Porto Alto, Samora Correia, Benavente, Santo
Estêvão e Foros de Almada;
14- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Benavente e o
refeitório do Centro Escolar de Benavente à Comissão Organizadora do
Carnaval de Benavente, dia 15.06, para a 3.ª edição das Marchas
Populares na Vila de Benavente, bem como prestar o apoio logístico
solicitado, de acordo com a disponibilidade;
15- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS, Florbela Parracho, prestar o apoio logístico
solicitado pelo Clube Português de Automóveis Antigos para o III Rali
Histórico Vale do Tejo, dia 25 de maio;
16- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Secção de Ciclismo do Grupo Desportivo de Benavente para a 5.ª
edição das 3H de Resistência Noturna, dia 20 de julho, inserida no
programa Noites de Verão, promovido pela Junta de Freguesia de
Benavente.

Benavente, 20 de maio de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

