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EDITAL N.º 113/2021
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 15 de fevereiro de 2021
1- Deliberou por unanimidade ratificar o voto favorável do senhor
presidente, na reunião da Comissão de Parceria da A.R. – Águas do
Ribatejo, E.I.M., S.A., sobre a alteração ao tarifário aprovado para
2021, incluindo as medidas de apoio às famílias, empresas e
instituições no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19,
documentação que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui
pasta anexa à ata;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, e do
senhor vereador sem representação política, Pedro Pereira,
homologar a Informação n.º 97, de 10 de fevereiro de 2021 e, nos
termos da mesma, autorizar a abertura de uma conta bancária, à
ordem na Caixa Geral de Depósitos, designada de “CENSOS 2021”,
para uso exclusivo, no âmbito da realização dos XVI Recenseamento
Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação;
3- Deliberou por unanimidade aprovar o plano final de consignação da
empreitada de “Beneficiação / Reabilitação de pavimentos em
arruamentos do concelho de Benavente”;
4- Deliberou por unanimidade deferir o pedido de alteração ao alvará de
loteamento n.º 1/97, nos termos e fundamentos constantes do parecer
do chefe da DMOPPUDA, que se homologa;
5- Deliberou por unanimidade deferir, de forma excecional, a dilação do
prazo das licenças de construção referentes aos Processos n.º 7, 8,
13, 14, 15, 16, 20, 21, 24 e 25/2007, por mais um ano, sob pena de
ser declarada a sua caducidade, findo esse prazo, se as obras não
forem concluídas;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 28-02-2019, e o respetivo parecer do chefe de Divisão
e, em face dos mesmos, autorizar o destaque de uma parcela de
terreno com a área de 2.687,50m2, ao terreno com a área total
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registada de 5.375,00m2, sito na Azinhaga do Contador, freguesia de
Benavente, e certificar em conformidade;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
11.02.2021, e manifestar a intenção de aprovar a proposta nela
contida, promovendo a audiência prévia dos interessados e a consulta
das entidades intervenientes;
8- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 12.02.2021, e manifestar a intenção de aprovar a
proposta nela contida, promovendo a audiência prévia dos
interessados e a consulta das entidades intervenientes;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, do
senhor vereador em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Ricardo Oliveira e do senhor vereador sem representação
política, Pedro Pereira, emitir parecer favorável à modificação da Linha
Aérea Mista de Média Tensão (MT), a 30kV, N.º 1405L30156 para o
PT BNV 0079 C – Paul da Vala, entre os apoios n.º 2 e n.º 4 (Processo
n.º 412/ERRALVT/2020 – EDP – Distribuição de Energia, S.A.), sito
em Paul da Vala, na freguesia de Samora Correia;
10- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de numeração de
polícia para a Rua Eng. Manuel Miguel Sousa Dias, na Coutada Velha,
freguesia de Benavente, devendo a mesma ser comunicada aos
respetivos moradores, bem como às diversas entidades e serviços
envolvidos, tais como Juntas de Freguesia do município, Tribunal
Judicial, Conservatória do Registo Predial, Serviço de Finanças,
Bombeiros locais, Guarda Nacional Republicana, Centros de
Distribuição Postal Locais e CTT – Código Postal;
11- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 3630, de
04/02/2021 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.

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

(Carlos António Pinto Coutinho)

