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EDITAL N.º 84/2021
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 18 de janeiro de 2021
1- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, José Pedro Machado, e do senhor vereador
sem representação política, Pedro Pereira, aprovar a proposta de
atribuição de adiantamento de apoios financeiros às coletividades
culturais e recreativas para o ano de 2021;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do acordo de cooperação
sobre o funcionamento do núcleo da delegação de Alenquer da Cruz
Vermelha Portuguesa no município de Benavente e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do acordo de cooperação
sobre o funcionamento do polo logístico da Região Lisboa e Vale do
Tejo / Centro de Formação Regional LVT da Cruz Vermelha
Portuguesa no município de Benavente e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de homenagem às
duas
individualidades,
assumindo
os
respetivos
custos,
excecionalmente, face à situação de pandemia que se vive, e aprovar,
igualmente, a localização proposta;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do acordo de cooperação
entre o Município de Benavente e a Infraestruturas de Portugal, S.A.,
visando a melhoria da mobilidade, da acessibilidade e das condições
de segurança rodoviária na travessia urbana da EN118, em Benavente
(interseções da EN118, ao km 41,300 e ao km 41,580), e autorizar o
senhor presidente a outorgar no mesmo;
6- Deliberou por unanimidade aderir à Federação Portuguesa do
Caminho de Santiago, assumindo o pagamento da quota anual de 500
€ (quinhentos euros);
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 1035, de
13.01.2021 e, nos termos da mesma, aprovar as alterações
introduzidas ao projeto de estabilidade da empreitada de
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“Requalificação do Museu Municipal de Benavente”, traduzidas nas
peças desenhadas n.ºs 001 e 005 que, por fotocópia e depois de
rubricadas, constituem pasta anexa à ata;
8- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 1504/20201ªV, de 16-12-2020 que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui
pasta anexa à presente ata, e atribuir ao imóvel sito no Largo S. Tiago,
n.º 6, em Benavente, o coeficiente de conservação “2”, a que
corresponde o estado de conservação “mau”;
9- Deliberou por unanimidade, relativamente à pretensão de utilização
não agrícola de áreas integradas na RAN que incide sobre duas áreas
incluídas na Herdade de Vale Cobrão, com 931,95 hectares, artigo 1
da secção R-R3, da freguesia de Samora Correia e concelho de
Benavente, emitir parecer favorável condicionado, nos termos e
fundamentos constantes da informação do Planeamento Urbanístico,
de 11.01.2021 e respetivo parecer do chefe de Divisão, que
homologou;
10- Deliberou por unanimidade, relativamente à pretensão de utilização
não agrícola de áreas integradas na RAN que incide sobre várias
áreas incluídas na Herdade de Vale Cobrão, com 931,95 hectares,
artigo 1 da secção R-R3, da freguesia de Samora Correia e concelho
de Benavente, emitir parecer favorável condicionado, nos termos e
fundamentos constantes da informação do Planeamento Urbanístico,
de 11.01.2021 e respetivo parecer do chefe de Divisão, que
homologou;
11- Deliberou por unanimidade aderir ao convite da ASPEA – Associação
Portuguesa de Educação Ambiental, para parceria em candidatura ao
Programa de Fundos Horizonte 2020, no âmbito do Projeto CLASSED
(Aprendizagem colaborativa e interativa para o desenvolvimento
sustentável);
12- Deliberou por unanimidade deferir o pedido da SP Televisão, S.A.
para gravações na Vala Nova, em Benavente, dia 22 de janeiro, das
08h00 às 20h00;
13- Deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao acordo de
cooperação a celebrar entre a Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares, Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o
Instituto de Segurança Social, I. P. – Centro Distrital de Santarém e a
Câmara Municipal Benavente, para a educação pré-escolar no ano
letivo de 2020/2021 que, por fotocópia e depois de rubricado, constitui
pasta anexa à ata, e autorizar o senhor presidente da a outorgar no
mesmo.
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Benavente, 25 de janeiro de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

