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EDITAL N.º 252/2021
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 12 de julho de 2021
1- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de atribuição de
subsídio à Sociedade Filarmónica Benaventense, à Associação de
Escoteiros de Portugal – Grupo 66 de Benavente, à AJSC –
Associação de Jovens de Samora Correia, à Associação Talentos à
Descrição, à Academia de Dança Catarina Andrade – Associação, à
ARPICB – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do
Concelho de Benavente, à ADCRA – Associação Desenvolvimento e
Cultura dos Arados, à ARCAS – Associação Recreativa e Cultural
Amigos de Samora, ao ATENEUGIC – Ateneu Gímnico de Samora
Correia, à AREPA – Associação Recreativa do Porto Alto, à SFUS –
Sociedade Filarmónica União Samorense, ao CNE – Agrupamento
1127 de Samora Correia, à Associação Follow Dance, ao Rancho
Típico Saia Rodada, ao Grupo Etnográfico Samora e o Passado e à
Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão, nos termos do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de Benavente;
2- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de contratosprograma de desenvolvimento desportivo entre o Município de
Benavente e o Grupo Desportivo de Benavente, o Grupo Desportivo
de Samora Correia, a AREPA – Associação Recreativa do Porto Alto,
a ADCB – Associação Desportiva e Cultural de Benavente, o NASC –
Núcleo de Andebol de Samora Correia, o BFCA – Benavente Futsal
Clube Associação, o CFE – Clube de Futebol Estevense, a JDA –
Juventude Desportiva Almansor, o ATENEUGISC – Ateneu Gímnico
de Samora Correia, a ETAM-DO – Associação Desportiva e Cultural, o
CUAB – Clube União Artística Benaventense, a SFUS – Sociedade
Filarmónica União Samorense, o Clube de TT de Benavente, a
ADMSC – Associação Desportiva Marcial de Samora Correia, o Lezíria
Judo Clube e a ACAL – Associação Clássicos e Antigos da Lezíria,,
nos termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro,
e do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro alterado pelas Leis
n.ºs 74/2013, de 6 de setembro, e 101/2017, de 28 de agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março, e autorizar o senhor
presidente a outorgar nos mesmos;
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3- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 21179, de
05/07/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente à empreitada de “Requalificação do Museu Municipal de
Benavente” – Alteração ao projeto de águas residuais e pluviais/rede
enterrada / trabalhos complementares, e autorizar o senhor presidente
a outorgar no mesmo;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 21381, de
06/07/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente à empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para
Benavente e Samora Correia – Rede ciclável de Benavente (entre os
PK 39+330 e 41+480 da EN118)” – Erros e omissões / trabalhos
complementares, e autorizar o senhor presidente a outorgar no
mesmo;
5- Deliberou por unanimidade aprovar o anúncio para o processo de
alienação de veículos em fim de vida;
6- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a Informação n.º
019673/2021, de 22 de junho, referente a hortas comunitárias ao
abandono ou malcuidadas em Benavente – Processo de vacatura de 5
hortas comunitárias e subsequente proposta de atribuição das
mesmas, devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
7- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a Informação n.º
019674/2021, de 22 de junho, referente a hortas comunitárias ao
abandono ou malcuidadas em Samora Correia – Processo de vacatura
de 8 hortas comunitárias e subsequente proposta de atribuição das
mesmas, devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor vicepresidente que homologou e aprovou a manutenção da suspensão
parcial, por mais 60 dias, dos trabalhos da empreitada de
“Requalificação e reabilitação do cruzeiro do Calvário – Zona
envolvente, muro de contenção e muralhas do jardim – Benavente”,
nos termos da Informação n.º 21520, de 07/07/2021;
9- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 21654, de
07/07/2021 e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e
Saúde da empreitada de “Substituição da cobertura em fibrocimento
nas escolas EB 2,3 de Samora Correia e Porto Alto” e nomear o dr.
Cláudio Alexandre Ferreira Guedes para as funções de coordenador
de segurança em obra;
10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 21546, de
07/07/2021 e, nos termos da mesma, aprovar os trabalhos a menos,
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no montante de 4.090,02 € (quatro mil, noventa euros e dois cêntimos)
e a subsequente situação final da empreitada de “Mobilidade urbana
sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede ciclável e
pedonal de Benavente (entre os PK 39+330 e 41+480 da EN 118)”,
bem como a redução da garantia bancária n.º 2528.002344.193, da
Caixa Geral de Depósitos, S.A., prestada a favor do Município de
Benavente, em 409,00 € (quatrocentos e nove euros);
11- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho,
homologar a Informação n.º 21571, de 07/07/2021 e, nos termos da
mesma, aprovar os trabalhos a menos, no montante de 4.876,74 €
(quatro mil, oitocentos e setenta e seis euros e setenta e quatro
cêntimos), e a subsequente situação final da empreitada de
“Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes (Álamos) – Samora
Correia”, bem como a redução da garantia bancária n.º
2528.002298.493, da Caixa Geral de Depósitos, S.A., prestada a favor
do Município de Benavente, em 487,67 € (quatrocentos e oitenta sete
euros e sessenta e sete cêntimos);
12- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo de
cooperação entre o Município de Benavente e a Federação
Portuguesa de Basquetebol, no âmbito da candidatura da Câmara
Municipal ao programa nacional de promoção do basquetebol 3x3
BasketArt, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
13- Deliberou por unanimidade aprovar a Estratégia Local de Habitação
para o município de Benavente, documento que, depois de assinado,
digitalmente, fica arquivado em ficheiro eletrónico anexo à ata.

Benavente, 19 de julho de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

