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EDITAL N.º 196/2021
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 10 de maio de 2021
1- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, aprovar a
proposta de atribuição de um subsídio à SFUS – Sociedade
Filarmónica União Samorense, nos termos do ponto 1 do artigo 12.º do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de
Benavente, até 80% do valor total dos custos inerentes às
comemorações do centenário da coletividade, com o limite máximo de
apoio municipal de 10.000 € (dez mil euros);
2- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, prestar
apoio ao Sport Clube Barrosense, atribuindo à coletividade um
subsídio no montante de 5.200,00 € (cinco mil e duzentos euros),
acrescido do IVA à taxa legal em vigor, referente à realização dos
trabalhos de conservação ordinária do prédio que é a sua sede social,
mediante a apresentação da respetiva fatura;
3- Deliberou por unanimidade que a comparticipação municipal na
aquisição do VTTU de pequenas dimensões, pela Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Benavente, seja reforçada
em 10.000,00 € (dez mil euros), passando de 25.000,00 € (vinte e
cinco mil euros) para 35.000,00 € (trinta e cinco mil euros), mediante a
apresentação da respetiva fatura;
4- Deliberou por unanimidade deferir o pedido da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia, para
efeitos de atribuição de medalhas aos elementos referenciados;
5- Deliberou por unanimidade:
- aprovar a minuta do contrato-promessa de compra e venda entre a
Companhia das Lezírias, S.A. e o Município de Benavente, referente
ao prédio misto com a área total de 107,3 hectares, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º 6909, da
freguesia de Samora Correia, e inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo matricial 113, autorizando o senhor presidente da Câmara
Municipal a outorgar no mesmo;
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- remeter a referida minuta de contrato-promessa de compra e venda
à apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal, nos
termos e ao abrigo do disposto, conjugadamente, da al. ccc) do n.º 1
do art.33.º e da al. i) do n.º 1 do art. 25.º, ambos do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na redação vigente, e, ainda, da al. c) do n.º 1 do art. 6.º
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
- solicitar à Assembleia Municipal a assunção de compromissos
plurianuais, nos termos da al. c) n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/2012, de
21 de fevereiro;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Subunidade
Orgânica de Compras e Aprovisionamento e, nos termos da mesma,
propor à Assembleia Municipal a nomeação da empresa Rosa Lopes,
Gonçalves Mendes e Associados, SROC como auditor externo
responsável pela certificação legal de contas;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador sem
representação política, Pedro Pereira, exercer o direito de preferência
sobre o lote n.º 36 da Urbanização do Sapal de Entre Águas em Porto
Alto, Samora Correia, com a área de 136,00 m 2, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º 01836 da
freguesia de Samora Correia, e inscrito na Matriz Predial Urbana da
mesma freguesia sob o artigo 4200, e proceder à aquisição do mesmo
pelo montante de 3.284,85 € (três mil, duzentos e oitenta e quatro
euros e oitenta e cinco cêntimos), autorizando o senhor presidente da
Câmara Municipal a outorgar na respetiva escritura;
8- Deliberou por unanimidade prorrogar o prazo para início de construção
no lote 33 da Urbanização do Sapal de Entre Águas, no Porto Alto, até
29 de maio de 2022;
9- Deliberou por unanimidade prorrogar o prazo para início de construção
no lote 1 (garagem) da Urbanização do Sapal de Entre Águas, no
Porto Alto, até 29 de maio de 2022;
10- Deliberou por unanimidade aprovar o plano final de consignação da
empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico de
Benavente – Praça do Município, Praça da República e área
envolvente”;
11- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 13567, de
03/05/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a alteração da
localização da paragem de autocarros na EN118, na entrada Norte de
Benavente, no âmbito da empreitada de “Requalificação urbana do
centro histórico de Benavente – Praça do Município, Praça da
República e área envolvente”, aprovando, igualmente, a nova peça
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desenhada do projeto – REVBEN-01-PE-TRA-01A.dwg que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
12- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito de
04.05.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta de criação de
um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida
na Quinta do Portão de Ferro, n.º 32, em Benavente;
13- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Samora
Correia à ANDT – Associação Nacional de Toureiros, a título gratuito,
para realização da sua assembleia geral ordinária no próximo dia 26
de maio, com início às 20:30h e com término previsto às 00.00h;
14- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando que não era possível submeter a deliberação de
Câmara, em tempo útil, o pedido apresentado pela Cáritas Paroquial
de Benavente, de cedência de transporte para ida ao Banco Alimentar,
sito em Santarém, fazer o levantamento de bens alimentares, no
06/05/2021, quinta-feira, pelas 10.30 horas, deferiu o mesmo.

Benavente, 17 de maio de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

