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EDITAL N.º 281/2019
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 22 de julho de 2019
1- Deliberou por unanimidade expressar à Assembleia Legislativa da
Região Autónoma dos Açores o agradecimento da Câmara Municipal
pela distinção a Joaquim Salvador;
2- Deliberou por unanimidade aprovar os Projetos de Regulamento do
Serviço de Abastecimento Público de Água e de Regulamento do
Serviço de Águas Residuais Urbanas que, por fotocópia e depois de
rubricados, constituem pasta anexa à presente ata.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, aprovar a realização das
respetivas consultas públicas, promovidas pela Águas do Ribatejo,
E.I.M., S.A., uniformizando, desse modo, o período de participação de
todos os interessados nos sete municípios abrangidos por aquela
entidade, por um período não inferior a 30 dias úteis.
Deliberou, ainda, também por unanimidade, aprovar a submissão dos
referidos projetos de regulamento à entidade reguladora por parte da
Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A., parecer a que se refere o n.º 4, artigo
62.º, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Inventário e Cadastro, relativa ao acidente ocorrido em 27.06.2019 na
Estrada Municipal N.º 1456, ao KM 2,400, em Benavente, e dar
conhecimento do seu conteúdo ao requerente;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado pela Junta de Freguesia de Santo Estêvão, para realização
do 6.º Fim de Semana dos Amigos da Freguesia, em Foros de Almada,
no recinto das festas e ruas da localidade dias 12 e 13 de julho, das
19.00h às 04.00h e das 09.00h às 03.00h, devendo ser cumprido o
Regulamento Geral do Ruído;
5- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 5790,
de 17/07/2019 e, de acordo com a mesma, proceder à abertura do
concurso público para a empreitada de “Reabilitação das Piscinas
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Municipais de Samora Correia – Eficiência Energética”, aprovando o
anúncio, programa de procedimento, caderno de encargos, mapa de
quantidade de trabalhos, estimativa orçamental, projeto de execução,
plano de segurança e saúde em fase de projeto, plano de prevenção e
gestão de resíduos de construção e demolição e plano inicial de
consignação, bem como os restantes documentos inerentes à presente
empreitada e a constituição do júri do procedimento, nos termos
preconizados, delegando a competência no júri do procedimento, para
prestação de esclarecimentos na fase de apresentação de propostas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, nomear o técnico superior,
Paulo Renato Ribeiro Manito, para diretor de fiscalização e gestor do
contrato;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 08-07-2019 e, em face da mesma, autorizar o destaque
de uma parcela de terreno com a área de 5.320,00m2, ao terreno com
a área total registada de 10.473,50m2, sito na Rua João Batista, Foros
de Almada, freguesia de Santo Estêvão, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Benavente sob o n.º 3051/20080702, e certificar em
conformidade;
7- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 15-07-2019, e manifestar a intenção de aprovar a
proposta nela contida, para implementação no Beco da Liberdade, em
Samora Correia, promovendo a audiência prévia dos interessados e a
consulta das entidades intervenientes;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de
toponímia e de numeração de polícia aos arruamentos da Urbanização
Quinta dos Gatos, em Samora Correia, e comunicá-la aos residentes,
bem como às diversas entidades e serviços envolvidos, tais como
Tribunal Judicial, Conservatória do Registo Predial, Serviço de
Finanças, Bombeiros locais, Guarda Nacional Republicana local,
Centros de Distribuição Postal locais e CTT – Código Postal;
9- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal homologue a informação DMOPPUD n.º
12/2019, de 17 de julho, e tome a posição de direcionar, para o
Ministério do Ambiente e para a APA, a exigência da elaboração de um
estudo de impacto ambiental sobre os efeitos da construção do açude
no Rio Sorraia, porque, efetivamente, conhecendo a situação
climatérica do País e do mundo, haverá, provavelmente, mais situações
daquelas no próximo futuro;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 5735, de
16/07/2019 e, nos termos da mesma, transferir para o Agrupamento de

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

Escolas de Samora Correia a verba de 114,56 € (cento e catorze euros
e cinquenta e seis cêntimos), referente ao material escolar levantado
nas papelarias escolares, durante o 3.º período do ano letivo 2018/2019,
de acordo com a listagem nominal que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 5687, de
12/07/2019 e, nos termos da mesma, transferir as verbas em causa para
os alunos mencionados na relação que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata;
12- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Benavente ao
Núcleo Filatélico e Numismático de Benavente, para realização da XIX
Feira de Colecionismo de Benavente, bem como ofertar as cem
medalhas solicitadas, sendo a Câmara Municipal responsável pela sua
aquisição;
13- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado,
adicionalmente, pela Comissão de Festas da Barrosa para realização
da Festa Anual, a ter lugar de 26 a 28 de julho.

Benavente, 29 de julho de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

