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EDITAL N.º 202/2019
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 20 de maio de 2019
1- Deliberou por unanimidade autorizar a realização da 4.ª Feira da Saúde,
prestar o apoio logístico solicitado por Clarisse Castanheiro, na
qualidade de coordenadora da Rede Social de Benavente, e assumir os
encargos relativos à aquisição de serviços e bens referenciados;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do senhor
vereador em representação do PSD, Ricardo Oliveira, ratificar a
pronúncia do Município de Benavente sobre o projeto de concretização
de descentralização de competências no domínio da educação, nos
termos do n.º 2, do artigo 69.º, do Decreto-Lei n.º 21/2019;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 19/2019, de 14
de maio e, nos termos da mesma, manifestar disponibilidade da Câmara
Municipal para a celebração de protocolo com a Autoridade Nacional de
Emergência e Proteção Civil (ANEPC), assumindo a responsabilidade
nas operações DECIR 2019 e seguintes, onde fique assumida a
responsabilidade do Município, bem como o ressarcimento das
respetivas despesas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, dar conhecimento às
entidades mencionadas;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação n.º 3768/2019, de 08/05, relativa ao
pedido de autorização apresentado pela Associação de Festas em
Honra de N.ª Sra. de Fátima – Barrosa, para lançamento de fogo de
artifício, e mandou proceder em conformidade;
5- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do senhor
vereador em representação do PSD, Ricardo Oliveira, isentar a EDP –
Distribuição de Energia, S.A. do pagamento da T.M.U. (Taxa Municipal
de Urbanização) referente ao proc.º 132/2018, nos termos do parecer
do chefe de Divisão e do parecer técnico, que homologou;
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6- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 543/19-1ªV
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
presente ata, e atribuir ao imóvel sito na Rua Luís Godinho, n.º 14, em
Benavente, o coeficiente de conservação “2”, a que corresponde o
estado de conservação “mau”;
7- Deliberou por unanimidade homologar a informação do Trânsito, de
19.03.2019, referente ao pedido de um lugar de estacionamento
reservado a pessoas com mobilidade condicionada, na Rua das Areias,
n.º 47, em Benavente, e aprovar a proposta nela contida;
8- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pelo
Corpo Nacional de Escutas – Grupo 1127 – Samora Correia, para
celebração da Eucaristia por ocasião da realização das promessas
solenes, dia 25 de maio;
9- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação de Desenvolvimento, Cultura e Recreio dos Arados, para
realização da Festa Anual dos Arados, que terá lugar nos dias 31 de
maio, 1 e 2 de junho;
10- Deliberou por unanimidade autorizar a Paróquia de Samora Correia a
utilizar a Praça da República, em Samora Correia, no dia 22 de junho,
e prestar o apoio logístico solicitado;
11- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido apresentado pela Comissão da Festa da Amizade
/ Sardinha Assada de Benavente, de emissão de alvará de
licenciamento para realização de passeio de motas no dia 12 de maio,
das 08.00 às 18 horas;
12- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS, Florbela Parracho, homologar a informação n.º
3912, de 15/05/2019 e, nos termos da mesma, conceder apoio
institucional à realização do III Rali Histórico Vale do Tejo, evento de
interesse para o município, organizado pelo Clube Português de
Automóveis Antigos, nomeadamente, com a colaboração no
agendamento de visita a fábrica de arroz ORIVÁRZEA e o apoio
financeiro, no montante de 1.800 € (mil e oitocentos euros), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, a concretizar por requisição de
serviços inerente.
Benavente, 27 de maio de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

