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EDITAL N.º 518/2017
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 novembro de 2017
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a proposta do senhor
presidente de que a Câmara Municipal delibere genericamente assumir
os encargos com as despesas obrigatórias que derivam de imposições
legais (vencimentos, abonos de família, prestações complementares,
abonos ou subsídios a pessoal, amortizações e encargos financeiros de
empréstimos), considerando essa deliberação como suficiente para o
exercício da competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 35.º da
Lei 75/2013, de 12 de setembro;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho e com a abstenção do senhor
vereador Ricardo Oliveira, manifestar concordância com a proposta de
tarifário da Águas do Ribatejo para 2018 que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, manifestar
concordância com a proposta de Orçamento, Plano Plurianual de
Atividades e Plano Plurianual de Investimentos da Águas do Ribatejo
para 2018 que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta
anexa à ata;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, aprovar a proposta
de designação da senhora vereadora Catarina Pinheiro Vale, para
integrar a Assembleia Intermunicipal da AMVT (Associação de
Municípios do Vale do Tejo);
5- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMGF n.º
7005/2017 e, nos termos da mesma, autorizar a libertação da apólice
de seguro caução n.º CA30003415, garantia n.º 201210008, no valor de
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8.967,95 €, emitida em 29/10/2012, por Fidelidade – Companhia de
Seguros, S.A., destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigações contratuais relativas ao Proc. N.º 1192/2012 (Contrato
Avulso n.º 09/2012);
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMGF n.º
7006/2017 e, nos termos da mesma, autorizar a libertação da apólice
de seguro caução n.º CA30003415, garantia n.º 201404011, no valor de
86.788,72 €, emitida em 29/04/2014, por Fidelidade – Companhia de
Seguros, S.A., destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigações contratuais relativas ao Proc. N.º 573/2015 (Contrato Avulso
n.º 05/2014);
7- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6999/2017, de
26.10 e, nos termos da mesma, autorizar a instalação de esplanada
aberta junto à croissanteria “A Avenida”, sita na Praça Anselmo Xavier,
9, em Benavente, devendo os serviços de Fiscalização fazer o
necessário acompanhamento;
8- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a proposta do senhor
presidente relativa à periodicidade das reuniões da Câmara Municipal;
9- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar e aprovar a informação
n.º 6961/2017, de 24 de outubro, relativa ao cancelamento de garantia
bancária para a empreitada de “Revestimento de pavimentos em
escolas pré-primárias do concelho”, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados;
10- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal possa proceder ao abate ao inventário do
conjunto de equipamentos constantes da informação n.º 07/2017 e que
se possa proceder à respetiva venda, para que possa ser libertado o
espaço onde estão, habitualmente, e que precisa de ser requalificado;
11- Deliberou por unanimidade deferir o pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 70/1991, nas condições da informação da DMOPPUD,
de 17.10.2017, que homologou;
12- Deliberou por unanimidade deferir o pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 4/2005, nas condições da informação da DMOPPUD,
de 18.10.2017, que homologou;
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13- Deliberou por unanimidade deferir o pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 7/2000, nas condições da informação da DMOPPUD,
de 18.10.2017, que homologou;
14- Deliberou por homologar a informação do Planeamento Urbanístico, de
09.10.2017, relativa ao pedido de certidão de compropriedade relativa
ao prédio rústico, sito em “Montigas de Nossa Senhora da Oliveira”, na
freguesia da Barrosa, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob o n.º 2036/19940712 da freguesia de Benavente (atual
freguesia da Barrosa), com a área de17,864 ha, e inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo 2, secção AU, parte, da mesma freguesia, e
certificar em conformidade com a mesma;
15- Tomou conhecimento da composição da Comissão de Festas do Porto
Alto em Honra de N.ª Sra. de Guadalupe 2018 e deliberou por
unanimidade prestar o apoio logístico solicitado para o Festival de
Gastronomia de Inverno, a realizar de 1 a 10 de dezembro;
16- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, ceder o foyer do Cineteatro à
Cooperativa Agrícola de Benavente – BENAGRO, para realização de
reunião do Conselho Consultivo da CAP, região do Ribatejo, no dia 15
de novembro, das 9.00 às 13.00 horas;
17- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Samora Correia
à Associação Recreativa do Porto Alto para a realização de um
espetáculo de angariação de fundos, dia 24 de março, para que a
Equipa de Juvenis de Futebol possa participar num torneio na Suécia;
18- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pelo
Centro Nacional de Escutas – Grupo 1127 – Samora Correia, para
realização de venda de alguns produtos alusivos ao magusto, dia 11 de
novembro;
19- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação Recreativa do Porto Alto para angariação de fundos para a
equipa de juvenis participar no Torneio da Suécia;
20- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, ceder o autocarro à Rádio Iris para
deslocação dos ouvintes a Aveiras de Cima, dia 3 de dezembro, onde
decorrerá o almoço/convívio anual de comemoração do 23.º aniversário
do programa “O Povo a Cantar”;
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21- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão do alvará de
licenciamento para a prova “2.ª Edição dos 10Km do Almansor”, a
realizar no dia 26 de novembro, e prestar o apoio logístico solicitado
pela Juventude Desportiva Almansor no que concerne à emissão de
edital de proibição de estacionamento e circulação entre as 7.00 e as
12.00 horas na Rua Operários Agrícolas, em Samora Correia, desde a
Estrada Nacional até à lavagem de carros;
22- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Juventude Desportiva Almansor para a realização da prova “2.ª Edição
dos 10Km do Almansor”, a realizar no dia 26 de novembro;
23- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7125, de
30/10/2017 e, nos termos da mesma, manifestar a intenção de aderir à
Associação Internacional das Cidades Educadoras, submetendo o
assunto à apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal;
24- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7101, de
30/10/2017 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta de parceria
ABAE/Municípios no âmbito do Programa Eco Escolas que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à presente ata,
assumindo os respetivos encargos;
25- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7149, de
31.10.2017 e, nos termos da mesma, atribuir o escalão A aos alunos
referenciados;
26- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7150, de
31.10.2017 e, nos termos da mesma, isentar o aluno do pagamento do
passe escolar, a título excecional e verificada que foi a necessidade da
família;
27- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 7152, de
31.10.2017 e, nos termos da mesma, isentar a aluna do pagamento do
passe escolar, a título excecional e verificada que foi a necessidade da
família.
Benavente, 13 de novembro de 2017.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

