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EDITAL N.º 114/2021
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 Extraordinária realizada em 18 de fevereiro de 2021
1- Tomou conhecimento do relatório da consulta pública da revisão do
Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PIDFCI)
dos municípios de Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos (20182027) que, por fotocópia e depois de rubricado, constitui pasta anexa à
ata, e deliberou por unanimidade submeter o mesmo a aprovação
final, pela Assembleia Municipal, nos termos do n.º 10 do art. 4.º do
Despacho n.º 443-A/2018, de 09/01, alterado pelo Despacho n.º 1222B/2018, de 02/02;
2- Deliberou por maioria, com o voto contra da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, e a
abstenção do senhor vereador sem representação política, Pedro
Pereira, aprovar a proposta de mapa de fluxos de caixa do ano 2020
(que, por fotocópia e depois de rubricado, constitui pasta anexa à ata),
para possibilitar a integração do saldo da gerência (3.142.166,85 €) no
Orçamento de 2021, através da 1.ª revisão ao Orçamento, e submeter
a mesma à eventual aprovação da Assembleia Municipal, nos termos
da alínea ccc), do n.º 1, do art. 33.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
3- Deliberou por maioria, com o voto contra da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, e a
abstenção do senhor vereador sem representação política, Pedro
Pereira, aprovar a 1.ª revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do
Plano (PPI+AMR) que, por fotocópia e depois de rubricada, fica
apensa à presente ata, e que totaliza um aumento de 3.545.472,85 €
(três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e
setenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos) no Orçamento e nas
GOP, submetendo-a à apreciação e eventual aprovação da
Assembleia Municipal, nos termos da al. c) do n.º 1 do art. 33.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, e solicitando ao órgão deliberativo que estenda a
autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos
plurianuais, concedida aquando da aprovação das GOP (IV.ª Sessão
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Ordinária de 27 de novembro de 2020), ao projeto agora reforçado
com verbas definidas para os anos de 2022, 2023 e 2024;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta de
composição do júri dos procedimentos para ocupação de cargos
dirigentes de 3.º grau, e submeter a mesma à apreciação e eventual
aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do art.º 13.º da Lei n.º
49/2012.

Benavente, 22 de fevereiro de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

