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EDITAL N.º 119/2020
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 04 de maio de 2020
1- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de protocolo a celebrar com a
Mobi.E, S.A., para a instalação de um posto de carregamento de veículos
elétricos e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de isenção e redução de
taxas devidas pela utilização das piscinas municipais, por associações e
coletividades do município de Benavente com escolas de natação –
situação excecional de suspensão das atividades de cariz desportivo nos
equipamentos desportivos municipais, decorrente, diretamente, das
medidas legais de combate à pandemia da doença Covid-19, e determinar
o cumprimento do disposto n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 6/2020,
comunicando-se a presente deliberação à Assembleia Municipal;
3- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação n.º 4925, de 24/04/2020 e, nos termos da mesma, aprovar o
Plano de Segurança e Saúde da empreitada de “Reabilitação das piscinas
municipais de Benavente – Eficiência energética” e nomear o dr. Cláudio
Alexandre Ferreira Guedes para as funções de coordenador de segurança
em obra;
4- Deliberou por unanimidade aprovar o Plano Final de Consignação da
empreitada de “Reabilitação das piscinas municipais de Benavente –
Eficiência energética”;
5- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação n.º 5002, de 27/04/2020 e, nos termos da mesma, aprovar o
Plano de Segurança e Saúde da empreitada de “Mobilidade urbana
sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede ciclável e pedonal
de Benavente (entre os PK 39+339 e 41+480 da EN 118)” e nomear o dr.
Cláudio Alexandre Ferreira Guedes para as funções de coordenador de
segurança em obra;
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6- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 5021, de
27/04/2020 e, nos termos da mesma, manifestar a intenção de prorrogar o
prazo para apresentação de propostas para a empreitada de
“Requalificação das Estradas da Carregueira e dos Curralinhos, em
Samora Correia” por 30 dias, a contar da data do envio do anúncio para
publicação em Diário da República e, ao abrigo do disposto na Cláusula 3.ª
do Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades, artigos 39.º,
n.º 3 e 109.º, n.º 1 do CCP, delegar no senhor presidente da Câmara
Municipal a competência de representar a Autarquia em conferência
procedimental deliberativa, a realizar no próximo dia 6 de maio, a fim de,
naquela sede, ser aprovada a prorrogação em apreço;
7- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à alteração ao Alvará
de Loteamento n.º 8/92, emitido em 27-01-1993, nos termos da Informação
da Gestão Urbanística, de 17.04.2020, e do parecer do chefe da
DMOPPUD, que se homologaram;
8- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à alteração ao Alvará
de Loteamento n.º 2/2008, emitido em nome de M. B. Gonçalves –
Sociedade Construção Imobiliária, Lda., nos termos da Informação da
Gestão Urbanística, de 23.04.2020, e do parecer do chefe da DMOPPUD,
que se homologaram;
9- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à alteração ao Alvará
de Loteamento n.º 8/1998, emitido em 21-12-1999, em nome de CIHA –
Companhia Imobiliária da Herdade da Aroeira, SA, nos termos da
Informação da Gestão Urbanística, de 17.04.2020, e do parecer do chefe
da DMOPPUD, que se homologaram;
10- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, Pedro Pereira, homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 22.04.2020 e, em face da mesma, autorizar o destaque de
uma parcela de terreno com a área de 1.546,075 m 2 ao terreno com a
área total de 4.437,50 m2, sito na Estrada do Carro Quebrado, na
freguesia de Samora Correia, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Benavente sob o n.º 1098/19880704, e certificar em
conformidade;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 19.03.2020, e aprovar a proposta de adequação da
sinalização para a Estrada dos Cachimbos, que se considera
perfeitamente enquadrada, promovendo a audiência prévia dos
interessados e a consulta das entidades intervenientes;
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12- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 06.03.2020, e aprovar a proposta de indeferimento do
pedido de criação de um lugar para estacionamento de cargas e
descargas, na Rua Dr. António Gabriel Ferreira Lourenço, na freguesia de
Benavente.

Benavente, 12 de maio de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

