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EDITAL N.º 167/2020
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 27 de julho de 2020
1- Deliberou por unanimidade ratificar o voto favorável do senhor presidente,
em sede da reunião da Comissão de Parceria da AR – Águas do Ribatejo,
E.M., S.A., sobre a proposta de prolongamento da alteração ao tarifário da
empresa intermunicipal, aprovado para 2020, por força das necessárias
medidas de apoio às famílias, às empresas e às instituições, com vista a
mitigar o impacto económico-financeiro da epidemia COVID-19, que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
2- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 8563, de
13/07/2020 e, nos termos da mesma, indemnizar, diretamente, a munícipe
Catarina Mestre no valor de 227,55 €, pelos danos materiais ocorridos na
sua habitação, devido ao corte de ervas efetuado nas traseiras do lote 2 da
Praça Dr. António Pedrosa, em Benavente, mediante entrega de
documento comprovativo da despesa realizada;
3- Deliberou por unanimidade autorizar a ocupação de espaço do domínio
público com a colocação de cestas de frutas, legumes e garrafas de gás,
em frente estabelecimento comercial sito na Av. O Século, 66A, em Samora
Correia, devendo os serviços de Fiscalização fazer o respetivo
acompanhamento;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 9634/2020, de
22.07 e, nos termos da mesma, autorizar a ocupação de espaço aéreo do
domínio público com toldo de proteção contra agentes climatéricos, na
fachada do prédio sito na Rua Dr. Francisco Sousa Dias, n.º 5, em
Benavente, até ao mês de dezembro, devendo os serviços de Fiscalização
fazer o respetivo acompanhamento;
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 7693, de
06/07/2020 e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos,
devidamente, ajustado à data prevista para início efetivo dos trabalhos da
empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para Benavente e Samora
Correia – Rede ciclável e pedonal de Benavente (entre o PK 39+330 e
41+480 da EN118)”;
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6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 9715, de
22/07/2020 e, nos termos da mesma, prorrogar o prazo de execução
contratual da empreitada de “Construção de balneários de apoio ao campo
de futebol da Murteira – Samora Correia” por 60 dias, a título gracioso,
passando a data da conclusão da mesma para o dia 29 de setembro de
2020;
7- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
Informação n.º 9754, de 22/07/2020 e, nos termos da mesma, assumir os
trabalhos a executar, como trabalhos complementares de suprimento de
erros e omissões do caderno de encargos, no âmbito da empreitada de
“Execução da requalificação urbana do centro histórico de Benavente –
Parque de estacionamento periférico”, e ordenar a sua execução, através
de notificação, por escrito, ao adjudicatário;
8- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a minuta
do contrato referente à execução das infraestruturas urbanísticas, no
âmbito da construção de um complexo destinado a hotel rural, com a
categoria de 4 estrelas, composto pelo edifício principal, anexo, piscina e
respetivos arranjos exteriores, a levar a efeito na Rua de São Pedro, em
Foros de Almada, freguesia de Santo Estêvão, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão Urbanística,
de 16.07.2020 e, em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela
de terreno com a área de 699,60m2 ao terreno com a área total registada
de 4.080,00m2, situado na Rua 1.º de maio, n.º 60, em Samora Correia,
registado na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º 420,
com o artigo matricial 10168, e certificar em conformidade;
10- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 1013/2017-2ªV
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à presente
ata, e atribuir ao imóvel sito na Praça da República, n.º 12, em Samora
Correia, o coeficiente de conservação “5”, a que corresponde o estado de
conservação “Excelente”;
11- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de plano de transportes
escolares para o ano letivo 2020/2021 que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata;
12- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9488, de
21/07/2020 e, nos termos da mesma, retificar a deliberação tomada pela
Câmara Municipal na reunião ordinária de 19 de fevereiro de 2020, e
transferir para os Agrupamentos de Escolas de Benavente e de Samora
Correia, respetivamente, as verbas de 151,50 € (cento e cinquenta e um
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euros e cinquenta cêntimos) e 1.312,50 € (mil, trezentos e doze euros e
cinquenta cêntimos), relativas às visitas de estudo, efetivamente,
realizadas no ano letivo 2019/2020.
Benavente, 03 de agosto de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

