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EDITAL N.º 166/2019
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 06 de maio de 2019
1- Deliberou por unanimidade conceder a arrematação da concessão do
direito de exploração do bar existente na piscina municipal de
Benavente a Esmeralda Ferreira Rodrigues Galvão Marques, pelo
valor de 350,00 € (trezentos e cinquenta euros);
2- Deliberou por unanimidade prestar o apoio solicitado para o Concurso
de Dressage Internacional, a levar a efeito na Companhia das Lezírias,
em Braço de Prata, freguesia de Samora Correia, dias 11 e 12 de
maio, integrado na Rota Lusitana 2019;
3- Deliberou por unanimidade prestar o apoio solicitado para a Festa
Pequena em Honra de Nossa Senhora de Fátima, na Barrosa, por
forma a garantir o risco de eventuais danos a terceiros derivado da
eventual fuga de animais da vacada do dia 11 de maio, dado que o
seguro pretendido já estava, anteriormente, contratado;
4- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de concessão de
licença especial de ruído apresentado por Léguas da Terra, Sociedade
Unipessoal, Lda., para passagem de música com DJ no bar da Zona
Ribeirinha de Samora Correia, dias 26, 27 e 30.04 (das 22.00h às
04.00h), ratificar o despacho do senhor vice-presidente que,
considerando que não existia tempo útil para agendar para a reunião
de Câmara, deferiu o pedido;
5- Deliberou por unanimidade aprovar o Auto de Receção Provisória
Parcial da empreitada de “Beneficiação / Reabilitação de pavimentos
em arruamentos e caminhos do concelho – 2.ª fase”;
6- Deliberou por unanimidade, relativamente pedido da DRAPLVT –
Direção Regional de Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo de que a
Câmara Municipal emita parecer confirmando a observância dos
princípios e normas técnicas previstos no âmbito do regime sectorial
da entidade das instalações avícolas da empresa Mutilafões – Aviário
de Multiplicação de Lafões, sita em Quinta das Sesmarias da Légua,
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Benavente, emitir parecer favorável, nos termos e condições
constantes da informação técnica e do parecer do chefe da
D.M.O.P.P.U.D. (Divisão Municipal de Obras Particulares,
Planeamento Urbanístico e Desenvolvimento), que homologou;
7- Deliberou por unanimidade atribuir ao imóvel sito na Rua do Pinheiro,
5 – Benavente, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente com o n.º 5515/20181019, o nível de conservação 1, ou
seja, “Péssimo”;
8- Deliberou por maioria, com o voto contra da senhora vereadora em
representação do PS, Florbela Parracho, e a abstenção do senhor
vereador em representação do PS, Pedro Pereira, prestar o apoio
logístico solicitado por João Pedro Dias Magalhães Silva para
realização do 18.º Passeio da Primavera, dia 11 de maio;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETDJ n.º
3504, de 30/04/2019 e, nos termos da mesma, transferir para os
alunos mencionados na relação que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata, as verbas relativas à
comparticipação de 50% no passe da CP;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação social n.º
3486/2019 e, nos termos da mesma, atribuir o escalão A aos alunos
referenciados.

Benavente, 13 de maio de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

