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Contribuinte n.º 506 676 056
2130-038 Benavente – Tel. 263 519 600 (8 linhas) – Fax 263 519 648/9

EDITAL N.º 239/2019
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 24 de junho de 2019
1- Deliberou por unanimidade aprovar e autorizar o encerramento da Av.
Dr. Francisco J. Calheiros Lopes, em frente ao Quartel; Av. Dr. Manuel
Lopes de Almeida; Rua Maria Luísa de Azevedo Borralho; Praça
Anselmo Xavier; Av. Eng.º António Calheiros Lopes; Largo N.ª Sra. da
Paz; Largo Duarte Lopes; Rua Dr. Domingos F. Pedrosa; Travessa da
Rua Nova e Av. Dr. Manuel Lopes de Almeida, por onde irá passar o 12.º
Desfile de Fanfarras Noturno, no dia 28 de junho, inserido na Festa da
Amizade/Sardinha Assada 2019;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, no uso da competência prevista pelo n.º 3 do artigo 35.º do Anexo
I à Lei 75/2013, 12 de setembro, e atendendo à urgência, concordou
com o projeto de decisão relativo à prestação de serviços para a
aquisição de apólices de seguros, ao abrigo do contrato de Acordo
Quadro n.º 02/2019, celebrado na sequência do procedimento de
concurso público n.º 01/2019/CCE, pela Central de Compras
Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo,
homologou-o e, nessa conformidade, adjudicou a prestação de serviços
à empresa Seguradoras Unidas, S.A., pelo valor de 190.455,50 €, isento
de IVA, sendo que face à urgência no pagamento das apólices,
determinou, ao abrigo do n.º 2 do artigo 287.º do CCP, a eficácia
retroativa do contrato, de modo a garantir que o mesmo entre em vigor
a 18 de junho, data da emissão da nova apólice;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado pela Comissão Organizadora do Carnaval de Benavente,
para as marchas populares – som de rua pelas ruas da vila e Parque 25
de abril, dia 15 de junho, das 21.00h às 24.00h, devendo ser cumprido
o Regulamento Geral do Ruído;
4- Deliberou por unanimidade autorizar a clínica Essilor Portugal,
Sociedade Industrial de Ótica, Lda. a ocupar a via pública com unidade
móvel de rastreio auditivo gratuito, a instalar no Parque 25 de abril, em
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Benavente, dias 16 e 17 de julho, das 10.00h às 19.00h, isentando a
requerente do pagamento das taxas;
5- Deliberou por unanimidade autorizar a ocupação da via pública com a
esplanada junto à parede do “Café O Parque”, sito na Rua do Parque
50H – Bairro N.ª Sra. de Oliveira, em Samora Correia, devendo o serviço
de Fiscalização fazer o respetivo acompanhamento;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, no uso da competência prevista no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo
I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e atendendo à urgência, homologou
e aprovou a minuta do contrato de prestação de serviços para a
aquisição de apólices de seguros, ao abrigo do contrato de Acordo
Quadro n.º 02/2019, celebrado na sequência do procedimento de
concurso público n.º 01/2019/CCE, pela Central de Compras eletrónicas
da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo;
7- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de informação
acerca da continuação da Rua do Alto da Figueira, em Santo Estêvão e
desenvolvimento de projeto de loteamento em parcela confinante, e
após visita do Executivo ao local, que seja avaliado, do ponto de vista
jurídico, se a área da calçada, construída no loteamento, com alvará n.º
3/2003, emitido em nome de Joaquim Cecílio do Norte e outros, pode
ser incluída na intervenção, através de permuta, na condição de que o
arruamento público possa acontecer, prolongando-se até ao campo de
futebol;
8- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 18.06.2019 e, em face da mesma, autorizar o destaque
da parcela de terreno com a área de 39920,00 m2, sita em Vale das
Lebres, freguesia de Benavente, registada na Conservatória do Registo
Predial de Benavente sob o n.º 3137/19991011, e certificar em
conformidade;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 14.06.2019 e manifestar a intenção de aprovar a
proposta nela contida, promovendo a audiência prévia dos interessados
e a consulta das entidades intervenientes, bem como a notificação da
empresa Transmaia – Transportes, Lda.;
10- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o requerimento apresentado pela Comissão Organizadora
do Carnaval de Benavente, para emissão de alvará de licenciamento
para realização de desfile e exibição das Marchas Populares 2019, dia
15 de junho;
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11- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o requerimento apresentado pela Comissão de
Melhoramentos União e Progresso da Coutada Velha, para emissão de
alvará de licenciamento para realização da Festa Popular e largada de
vacas, a ter lugar nos dias 15 e 16 de junho;
12- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora para realização do
31.º Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, sendo necessário,
porém, avaliar se existem os extintores de pó químico disponíveis para
atender ao solicitado;
13- Deliberou por unanimidade deferir o pedido apresentado pela secção
de footgolf da Cruz de Cristo Futebol Clube – Santarém, de colaboração
da Câmara Municipal na realização de um evento em Santo Estêvão,
no dia 30 de junho, com a doação de alguns produtos/recordações e/ou
algo da região, para servir de prémio aos vencedores do evento;
14- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de cedência do
Cineteatro de Benavente e do Centro Cultural de Samora Correia às
entidades em referência, para as datas e finalidades pretendidas, e
prestar o apoio logístico solicitado;
15- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de realização da Corrida
Aventura, a ter lugar no Campo de Tiro da Força Aérea Portuguesa no
dia 13 de outubro, numa organização da Câmara Municipal de
Benavente e da CIMLT, com o apoio do Campo de Tiro da Força Aérea
Portuguesa, nos moldes sugeridos.

Benavente, 01 de julho de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

