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EDITAL N.º 483/2019
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 novembro de 2019
1- Deliberou por unanimidade deferir o pedido de doação, ao Agrupamento
de Escolas de Samora Correia, do material escolar constante da relação
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata,
com vista à possível doação à escola que se encontra em construção
na Guiné Bissau, devendo proceder-se ao respetivo abate ao património
municipal;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de contrato-programa de
desenvolvimento desportivo entre o Município de Benavente e o Clube
de Futebol Estevense, nos termos dos arts. 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007,
de 16 de janeiro, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro
(alterado pelas Leis n.º 74/2013, de 6 de setembro, e 101/2017, de 28
de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março), e do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, autorizando o
senhor presidente da Câmara Municipal a outorgar no mesmo;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9594, de
18/11/2019 e, nos termos da mesma, aceitar a doação dos bens de
bens adquiridos pela CIMLT e mencionados na listagem que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração da
composição do júri do procedimento concursal para técnico
superior/arquiteto;
5- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de licenciamento
para ocupação da via pública/participação sobre o início dos trabalhos,
destinando-se ao apoio das obras de pintura do 1.º andar do prédio sito
na Ladeira dos Carrascos, 6/8, em Benavente, isentar a requerente do
pagamento das taxas de ocupação de via pública;
6- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de informação
prévia para construção de edifício comercial e habitacional na Av. “O
Século” e Travessa da Esperança, em Samora Correia, proceder em
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conformidade com a proposta do chefe da DMOPPUD (Divisão
Municipal de Obras Particulares, Planeamento Urbanístico e
Desenvolvimento), exarada na informação da Gestão Urbanística, de
15.11.2019, que se homologou;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação do serviço de Informação Geográfica, de 20-11-2019,
relativa ao pedido de parecer ao abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º
165/2014, de 05/11, para o pedido de regularização de exploração
extensiva de bovinos da Classe 2 sita na Espargueira (identificada no
processo como Sapal Entre Águas), na freguesia de Samora Correia, e
proceder em conformidade com o que nela é preconizado;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição do
topónimo Rua Professora Patrocínia Moura Silva e de numeração de
polícia para o arruamento sito em Santo Estêvão, devidamente
assinalado em planta de localização anexa à informação do serviço de
Informação Geográfica, de 13.11.2019 (que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata), e comunicá-la aos moradores e
às diversas entidades e serviços interessados, tais como Juntas de
Freguesia do Município, Tribunal Judicial, Conservatória do Registo
Predial, Serviço de Finanças, Bombeiros locais, Guarda Nacional
Republicana local, Centros de Distribuição Postal locais e CTT – Código
Postal;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 14.11.2019, e manifestar a intenção de aprovar a
proposta nela contida, de criação de um lugar de estacionamento para
pessoas portadoras de deficiência, localizado junto ao lote 38 da Rua
Jorge Sena, em Samora Correia, promovendo a audiência prévia dos
interessados e a consulta das entidades intervenientes;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 15.11.2019, relativa à alteração do trânsito na Rua João
de Deus, em Benavente, e manifestar a intenção de aprovar a Opção 1
nela contida, promovendo a audiência prévia dos interessados e a
consulta das entidades intervenientes;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETDJ n.º
9331, de 11/11/2019 e, nos termos da mesma, celebrar contrato de
arrendamento para o imóvel sito na Rua Luís de Camões, n.º 10, 1.º
andar, em Benavente, por um período de 24 meses, com início em
dezembro de 2019, e a renda mensal de 760,00 € (setecentos e
sessenta euros), autorizando o senhor presidente a outorgar no mesmo;
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12- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pelo CNE
– Agrupamento 1127 de Samora Correia, visando o transporte e
armazenamento temporário dos alimentos recolhidos para o Banco
Alimentar.
Benavente, 02 de dezembro de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

