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EDITAL N.º 157/2021
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 05 de abril de 2021
1- Deliberou por unanimidade assinalar o mês da Prevenção dos Maus
Tratos na Infância e Juventude, iluminando o pelourinho de cor azul,
durante o mês de abril;
2- Deliberou por unanimidade deferir o pedido de ocupação de espaço do
domínio público com esplanada aberta e mobiliário urbano, a instalar
na zona ribeirinha, jardim da Fateixa, em Benavente, nos termos,
condições e fundamentação constantes na proposta/informação n.º
9.726/2021, de 30/03, que homologou;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, no uso da competência prevista pelo n.º 3 do ar. 35.º do anexo I à
Lei 75/2013, 12 de setembro, e atendendo à urgência, concordou com
os fundamentos da Informação n.º 9593, de 29/03/2021, homologou-a
e, nessa conformidade, autorizou a que se proceda, de acordo com o
proposto, à adesão ao procedimento a lançar no quadro da Central de
Compras Eletrónicas – CIMLT, tendo em vista a celebração do acordo
quadro para a aquisição de apólices de seguros, bem como, a
abertura do procedimento de concurso público com publicação de
anúncio no JOUE, nos termos e condições previstas nos pontos 1 a 8
da referida Informação, nomeadamente, a delegação e subdelegações
de competências e, por último, aprovou as peças do procedimento e a
fundamentação para a não realização do procedimento por lotes,
ficando o despacho sujeito a ratificação pela Câmara Municipal;
4- Deliberou por unanimidade autorizar a realização de gravações no
condomínio de Vila Nova de Santo Estêvão e na Estrada dos
Alemães, dias 15.05 (das 11.00h às 19.00h),16.05 (das 11.00h às
19.00h), 17.05 (das 10.00h às 16.00h) e 18.05 (das 10.00h às 21.00h),
no âmbito de um projeto académico de alunos na licenciatura de
Cinema, Vídeo e Comunicação Multimédia da Universidade Lusófona,
e dar conhecimento à associação de moradores de Vila Nova de
Santo Estêvão;
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5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 9745, de
30/03/2021 e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e
Saúde para execução da empreitada de “Requalificação urbana do
centro histórico de Benavente – Praça do Município, Praça da
República e área envolvente”;
6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 9829, de
30.03.2021 e, nos termos da mesma:
- aprovar a contraproposta relativa aos trabalhos de alteração das
fundações, que totaliza o montante de 934,67 €, para mais, e o valor
de 2.095,95 €, para menos;
- prorrogar o prazo de execução da empreitada de “Requalificação do
Museu Municipal de Benavente” pelo período de 12 dias,
correspondente à duração dos trabalhos complementares;
7- Deliberou por unanimidade, relativamente ao Processo n.º 1017/2020:
- aceitar a área de 188,85 m2, para alargamento de arruamento a
norte da parcela, com a execução de dois lugares de
estacionamento público, nos termos da Informação da Gestão
Urbanística, de 18.03.2021, e respetivo parecer do chefe de Divisão;
- aprovar o projeto de arquitetura para construção de conjunto de
moradias unifamiliares com garagem, piscina e muro, a submeter no
regime de propriedade horizontal e a ser executado em 6 fases;
8- Deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável ao pedido de
informação prévia para destaque de parcela e construção de duas
moradias unifamiliares na parcela a destacar e uma moradia
unifamiliar na parcela restante”, a levar a efeito num terreno com
7.535,28 m2, sito na Estrada do Carro Quebrado, em Samora Correia,
nos termos e fundamentos da Informação da Gestão Urbanística, de
19.03.2021, e do parecer do respetivo chefe de Divisão, que
homologou;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 22-03-2021 e, em face da mesma, autorizar o
destaque de uma parcela de terreno com a área de 252,46 m 2, ao
terreno com a área total registada de 10.320,00 m 2, sito na Rua Dr.
Ruy Azevedo, 39/41, em Benavente, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Benavente sob o n.º 4877/20110929, e certificar em
conformidade.
Benavente, 12 de abril de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

