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EDITAL N.º 223/2021
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 21 de junho de 2021
1- 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, submeter à consideração e eventual aprovação
da Assembleia Municipal a minuta de protocolo entre o Município de
Benavente e a Freguesia de Samora Correia que regulará o apoio
financeiro para a requalificação da rotunda do nó entre a Estrada
Nacional 10 e a Estrada Nacional 119, conhecida por rotunda do
Infantado;
2- 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, aprovar os documentos de prestação de
contas individuais respeitantes ao exercício de 2020 que, depois de
assinados, digitalmente, ficam arquivados em ficheiro eletrónico
anexo à ata, encontrando-se totalmente elaborados e disponíveis para
consulta, quando para tal for solicitado, transitando da gerência
anterior um saldo de 3.740.272,42 € (três milhões, setecentos e
quarenta mil, duzentos e setenta e dois euros e quarenta e dois
cêntimos) e para a gerência seguinte, um saldo de 3.142.166,85 €
(três milhões, cento e quarenta e dois mil, cento e sessenta e seis
euros e oitenta e cinco cêntimos), sendo o Resultado Líquido do
Exercício, no montante de 1.993.703,62 € (um milhão, novecentos e
noventa e três mil, setecentos e três euros e sessenta e dois
cêntimos), aplicado conforme proposto nos documentos de prestação
de contas, submetendo estes à apreciação e eventual aprovação da
Assembleia Municipal, nos termos da al. l) do n.º 2 do art. 25.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro;
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3- 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, aprovar os documentos de prestação de
contas consolidadas do exercício de 2020 que, depois de assinados,
digitalmente, ficam arquivados em ficheiro eletrónico anexo à ata, e
submeter os mesmos à apreciação da Assembleia Municipal, nos
termos do n.º 2 do art. 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, aprovar
os documentos respeitantes ao inventário de todos os bens, direitos e
obrigações constitutivos do património do Município, referentes ao
exercício de 2020 que, depois de assinados, digitalmente, ficam
arquivados em ficheiro eletrónico anexo à ata, submetendo-se os
respetivos documentos à apreciação da Assembleia Municipal, nos
termos da al. l) do n.º 2 do art. 25.º do Regime Jurídico das Autarquias
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, no uso da competência prevista pelo n.º 3 do artigo 35.º do anexo
I à Lei 75/2013, 12 de setembro, e atendendo à urgência na
concessão de exploração do domínio público / bar e esplanada do
Parque Ruy Luís Gomes, Lagoa dos Álamos, Samora Correia,
concordou e homologou o relatório final e, com base no mesmo,
determinou a não adjudicação do procedimento em causa, bem como
a revogação da decisão de contratar, nos termos, respetivamente,
dos artigos 79.º n.º 1 alínea a) e 80.º n.º 1, ambos do CCP;
6- Deliberou por unanimidade autorizar a renovação da licença de
ocupação de espaço do domínio público, com esplanada aberta em
frente ao estabelecimento “Café Restaurante Sodadi”, sito na Rua D.
Manuel I, lote 4 – loja B, em Samora Correia;
7- Deliberou por maioria, com o voto contra do senhor vereador em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Ricardo Oliveira, e
a abstenção da senhora vereadora em representação do PS – Partido
Socialista, Florbela Parracho, e do senhor vereador sem
representação política, Pedro Pereira, submeter a proposta de
Regulamento do Conselho Municipal de Segurança à consideração e
eventual aprovação da Assembleia Municipal;
8- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 18899, de
16/06/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a revisão de preços
provisória da empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico
de Benavente – Parque de estacionamento periférico”;
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9- Deliberou por unanimidade comprovar a ação de reabilitação levada a
efeito na Rua Luís Godinho, n.º 14, freguesia de Benavente, e a
consequente isenção do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) e do
IMT (Imposto Municipal Sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis),
nos termos da Informação da Gestão Urbanística, de 08.06.2021, que
se homologa, e de acordo com a ficha de avaliação que, depois de
assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico anexo à
presente ata, dando conhecimento da decisão à Divisão Municipal de
Gestão Financeira e ao Serviço de Finanças de Benavente;
10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
09.06.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta de
reordenamento do estacionamento na Praça Dr. João Jacinto, em
Benavente;
11- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
07.06.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta de criação de
um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida
na Rua Otelo Carvalho Saraiva, n.º 19, em Samora Correia;
12- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de transporte
apresentado por Dream Dancing, transmitir que a Câmara Municipal
não tem possibilidade de atender ao que é solicitado;
13- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de programação dos
Passeios ComVida e assumir os respetivos encargos;
14- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 18601, de
14/06/2021 e, nos termos da mesma, transferir as verbas em causa
para os alunos mencionados na relação que, depois de assinada,
digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico anexo à ata.
Benavente, 28 de junho de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

