EDITAL N.º 206/2014
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 Anexo I à 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 09 de junho de 2014
1- deliberou por unanimidade, com base na proposta apresentada pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente,
atribuir a medalha de Bons Serviços Municipais, Grau Cobre, ao
Bombeiro de Segunda Classe Ana Catarina Alves Candeias;
2- deliberou por unanimidade, prestar o apoio solicitado pela Comissão da
Sardinha Assada de Benavente 2014 relativamente ao de seguro para
encierros e largadas de toiros;
3- deliberou por unanimidade, homologar a informação n.º 4673/2014 e,
nos termos do disposto no n.º 11 do art. 73.º da Lei n.º 83-C/2013
(Orçamento de Estado), de 31 de dezembro, emitir parecer favorável à
realização da despesa relativa ao concurso público de prestação de
serviços de fornecimento de refeições escolares para o ano letivo de
2014/2015 – Estabelecimentos de ensino pré-escolares e escolares do
1.º ciclo do ensino básico integrantes dos Agrupamentos de Escolas do
Município de Benavente.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, autorizar a abertura do
respetivo procedimento, aprovando o anúncio, o programa de concurso
e o caderno de encargos, bem como os restantes documentos inerentes
à presente prestação de serviços, nomeadamente a constituição do júri
do procedimento, nos termos preconizados;
4- deliberou por unanimidade, homologar e aprovar a informação N.º
4528/2014, de 28 de maio, relativa a encerramento de conta bancária na
Caixa Geral e Depósitos, por não reunir os requisitos financeiros
mínimos para que a Câmara Municipal seja isenta das respetivas
despesas de gestão/manutenção, devendo ser adotados os
procedimentos nela preconizados;
5- deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu a licença especial de ruído requerida pela Associação

Desportiva e Cultural de Benavente para a realização de café-concerto
Das 21.30H do dia 31.05 às 02.00H do dia 01.06, no Solar de Benavente
– Largo Duarte Lopes, 1;
6- deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu a licença especial de ruído requerida pela Festa da Amizade
– Sardinha Assada de Benavente para lançamento de balonas,
concertos musicais e som de rua dias 26, 27, 28 e 29 de junho, das
08.00H às 04.00H, nas ruas da vila;
7- deliberou por unanimidade, homologar a informação 4664/2014, de 4 de
junho, e, nos termos da mesma, considerar a receção definitiva da
empreitada de fornecimento e montagem de um ascensor oleodinâmico
a instalar no mercado municipal de Benavente e restituir as quantias
retidas;
8- deliberou por unanimidade, homologar e aprovar a informação
4666/2014, de 4 de junho, relativa a receção definitiva / extinção da
caução e reforço de caução da empreitada de “Execução de parede em
pladur na oficina/armazém do estaleiro municipal de Benavente”,
devendo ser adotados os procedimentos nela preconizados;
9- deliberou por unanimidade, relativamente à comunicação de alteração
de uso, tendo em vista a instalação de um estabelecimento de
restauração na Estrada do Brejo, Loja 1 e 2, em Samora Correia,
aprovar a proposta da senhora vereadora Ana Carla Ferreira Gonçalves
de que em face da abertura que a lei dá e com base no critério que tem
sido comum a Câmara Municipal adotar casuisticamente, quando existe
pedido fundamentado do requerente, quando se comprove que não
haverá expetativa da utilização das telecomunicações que exijam as
infraestruturas e, consequentemente, o projeto, ou quando existam
comunicações de outra natureza que não se sujeitem ao projeto
tradicional de infraestruturas de telecomunicações, o Executivo, por
razões de proporcionalidade e com base num critério de legalidade,
associado a um critério do próprio mérito da deliberação municipal,
dispense da apresentação do projeto de infraestruturas de
telecomunicações e que a deliberação a tomar possa servir para casos
análogos futuros, como fundamento da tomada de decisão do vereador,
isoladamente em cada caso concreto;
10- deliberou por unanimidade, determinar iniciar o procedimento de
Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Benavente e de
estabelecimento de Medidas Preventivas para a área onde se encontra

implantada a SILVEX – Indústria de Plásticos e Papéis, SA, com os
fundamentos apresentados pelo senhor presidente de que,
considerando que se prevê que a conclusão do processo de revisão do
Plano Diretor Municipal ainda possa durar, pelo interesse público e
económico para o Município e para o País justifica-se a Suspensão
Parcial do Plano Diretor Municipal de Benavente, nos termos em que é
proposta, como medida fundamental para que a SILVEX continue a ser
um importantíssimo impulsionador no combate ao desemprego na área
do Município, solicitando parecer à CCDR-LVT sobre as propostas que,
por fotocópia e depois de rubricadas, constituem pasta anexa à
respetiva ata;
11- deliberou por unanimidade, determinar iniciar o procedimento de
Suspensão Parcial do Plano Diretor Municipal de Benavente e de
estabelecimento de Medidas Preventivas para a área onde se encontra
implantada a SUGALIDAL – Indústrias de Alimentação, SA, com os
fundamentos apresentados pelo senhor presidente de que está em
causa a necessidade de legalizar algumas ampliações que foram
executadas e permitir a melhoria da unidade, que é hoje a maior da
Europa na transformação de tomate, sendo fundamental proporcionar as
condições para que todo o processo de transformação possa ser
atualizado, sendo que a SUDALIDAL tem vindo a fazer um investimento
muito significativo ao nível de equipamento e maquinaria,
comparticipado pelos fundos comunitários, e o atraso no processo de
revisão do PDM penaliza muito esta empresa, que é uma referência em
Portugal e fundamental para que os agricultores possam escoar o
tomate, produto que, em termos de agricultura, constitui uma área
importante para o Município de Benavente e para os municípios
vizinhos, solicitando parecer à CCDR-LVT sobre as propostas que, por
fotocópia e depois de rubricadas, constituem pasta anexa à respetiva
ata;
12- deliberou por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Santo Estêvão para a realização da V Edição do
Fim de Semana da Freguesia, a ter lugar nos dias 13, 14 e 15 de junho,
com exceção do som e do respetivo técnico;
13- deliberou por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Samora Correia para o projeto “Férias em
Movimento”, atendidas que sejam as observações do senhor presidente
de que não é possível os técnicos ao serviço do Município prestarem o
apoio solicitado, porque irão estar envolvidos nas atividades da Câmara
Municipal, e os vigilantes não podem ser responsabilizados pela

monitorização do evento, devendo os senhores vereadores dos pelouros
respetivos avaliar atempadamente as necessidades de transporte para
as atividades programadas ou a programar pela Câmara Municipal para
as datas pretendidas pela Junta de Freguesia de Samora Correia, como
é o caso dos passeios dos idosos e das atividades do “Verão Ativo”, e
caso não seja possível compatibilizar o pedido de transporte, que tal
seja transmitido à Junta de Freguesia;
14- deliberou por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Samora Correia para as comemorações do 5.º
Aniversário da Cidade e os Serões de Verão 2014;
15- deliberou por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado pela
ALTB – Associação Livre dos Trabalhadores da Barrosa para realização
da 40.ª Sardinha Assada da Barrosa, a ter lugar nos dias 4 e 5 julho;
16- deliberou por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado pela
SFUS – Sociedade Filarmónica União Samorense para a realização da
1.ª Prova da Taça de Portugal de Paraquedismo em Precisão de
Aterragem em Samora Correia;
17- deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador José
Rodrigues da Avó, ceder um autocarro aos trabalhadores da Câmara
Municipal de Benavente, sem quaisquer custos para a Autarquia, a fim
de participarem na ação de luta do dia 21 de junho.

Benavente, 16 de junho de 2014.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

