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EDITAL N.º 234/2021
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 julho de 2021
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de
colaboração entre o Município de Benavente e a Casa do Povo de
Santo Estêvão, visando as obras de remodelação e ampliação do
posto médico da freguesia de Santo Estêvão, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
2- 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 aquisição
de apólices de seguros, concordou com os fundamentos da
Informação n.º 20283, de 28 de junho, homologou-a e, nessa
conformidade, autorizou e aprovou a adjudicação do procedimento, e
determinou que se aplique eficácia retroativa ao contrato, por forma a
que, no dia 1 de julho de 2021, as apólices de seguros se encontrem
válidas;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de licença especial de ruído apresentado pela
Comissão da Sardinha Assada/Festa da Amizade, para passagem de
música c/DJ em unidade móvel (carrinha) pelas ruas da vila de
Benavente, dia 26.06 (das 10.00h às 12.00h e das 15.00h às 17.00h),
devendo ser cumpridas as normas da Direção Geral de Saúde e o
Regulamento Geral do Ruído;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 20307, de 28/06/2021, e aprovou a
minuta do contrato referente à prestação de serviços de higiene
urbana e salubridade pública das zonas urbanas de Samora Correia,
incluindo Porto Alto, autorizando-o a outorgar no mesmo;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 20370, de 28/06/2021, e aprovou a
minuta do contrato referente à concessão de exploração do domínio
público / bar e esplanada do Parque Ruy Luís Gomes, Lagoa dos
Álamos, Samora Correia, autorizando-o a outorgar no mesmo;
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6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 20648, de 30/06/2021, e aprovou a
minuta do contrato referente à aquisição de apólices de seguros, ao
abrigo do contrato de Acordo Quadro n.º 02/2021, celebrado na
sequência do procedimento de concurso público n.º 01/2021/CCE,
pela Central de Compras Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal
da Lezíria do Tejo, autorizando-o a outorgar no mesmo;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 20765, de
30/6/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta de contrato
referente à empreitada de «Requalificação urbana do centro histórico
de Benavente – Parque infantil “O Campino”», e autorizar o senhor
presidente da Câmara Municipal a outorgar no mesmo;
8- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência na
alienação duma moradia de rés-do-chão, 1.º andar e sótão, com
garagem, logradouro e anexo para arrecadação, construída no lote 30
da Rua Cesário Verde, Setores 4 e 16, em Samora Correia, com a
área coberta de 108 m2 e descoberta de 36 m2, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente com a ficha n.º
2688/19940518 e inscrito na Matriz Predial Urbana da freguesia de
Samora Correia sob o artigo 7972, e autorizar a respetiva venda, livre
de ónus ou encargos, pelo valor de 130.898,70 € (cento e trinta mil,
oitocentos e noventa e oito euros e setenta cêntimos);
9- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final do
procedimento concursal tendente à «Requalificação urbana do centro
histórico de Benavente – Parque infantil “O Campino”» e, em face do
mesmo, adjudicar a empreitada à concorrente Catalin – Serviços de
Construção Civil, Lda., pelo valor de 331.988,26 € (trezentos e trinta e
um mil, novecentos e oitenta e oito euros e vinte e seis cêntimos), a
que acresce o IVA à taxa legal, e com o prazo de execução de 180
(cento e oitenta) dias;
10- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia sobre a possibilidade de realização de obras de
edificação, numa parcela de terreno com a área de 29.000,00 m2,
registada sob o n.º 1415/19980127, na Conservatória do Registo
Predial de Benavente, sita na Herdade da Sesmaria do Pau
Queimado, Parcela 9A, em Santo Estêvão, condicionado ao
cumprimento da deliberação da Comissão Intermunicipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, bem como ao cumprimento do Decreto-Lei
n.º 169/2001, de 25 de maio, na sua redação atual, tudo nos termos e
fundamentos constantes na Informação da Gestão Urbanística, de
24/06/2021, e parecer do respetivo chefe de Divisão, que homologou;
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11- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, emitir
parecer favorável à modificação da Linha Aérea de Média Tensão
(MT) a 30kV N.º 1415 L3 0431 para o PT SMG 0307C – Soc. Agr.
Herdade das Malhadinhas, entre os apoios n.º 24 da Linha de MT a 30
kV N.º 1415 L3 0195 para o PT SMG 0098D, e o PT SMG 0307C da
Linha de MT a 30kV N.º 1415 L3 0431, sitos na área de Bilrete,
freguesia de Benavente, nos termos e condições previstas na
Informação Geográfica, de 22-06-2021, e no parecer do respetivo
chefe de Divisão, que homologou;
12- Deliberou por unanimidade emitir parecer sobre a Avaliação de
Impacte Ambiental do projeto “Implantação da instalação avícola na
Quinta da Calada”, favorável, condicionado, bem como deferir o
licenciamento da legalização que decorre do processo n.º 1947/2019.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, fixar o prazo para a
deslocalização da atividade, previsto no art. 59.º n.º 4 do Regulamento
do Plano Diretor Municipal de Benavente, bem como que a mesma
inclua um plano de desativação, nas condições a observar na
Declaração de Impacte Ambiental, tudo nos termos, condições e
fundamentos da informação técnica e parecer do respetivo chefe de
Divisão, que homologou;
13- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
22.06.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta de criação de
um lugar de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida
junto ao lote 2 da Rua Morais, em Benavente, dispensando a
audiência prévia dos interessados, nos termos da al. a) do n.º 1 do art.
124.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua redação
atual;
14- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a Informação do
Trânsito, de 22.06.2021, que apresenta uma solução que contribuirá
para a pacificação dos conflitos que têm surgido no Impasse da Rua
Carlos Oliveira Paulino e acesso à garagem do lote 37, em Samora
Correia), através de uma melhoria significativa da sinalização
existente, devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
15- Deliberou por unanimidade ceder uma viatura à Cáritas Paroquial de
Benavente, para deslocação ao Banco Alimentar, em Santarém, dia 06
de julho;
16- Deliberou por unanimidade aceitar a doação dos materiais lúdicopedagógicos ofertados ao Município de Benavente pelo seu autor,
Salvador Marques Ferreira, cujo valor monetário é estimado em um
euro;
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17- Deliberou por unanimidade aprovar a adenda ao programa de
generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do
1.º ciclo do ensino básico que, depois de assinada, digitalmente, fica
arquivada em ficheiro eletrónico anexo à ata, e autorizar o senhor
presidente a nela outorgar;
18- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 20121, de
25/03/2021 que, depois de assinada, digitalmente, fica arquivada em
ficheiro eletrónico anexo à ata e, nos termos da mesma, prestar apoio
à família, através da cedência de transporte para a finalidade
solicitada.
Benavente, 12 de julho de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

