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EDITAL N.º 270/2021
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 26 de julho de 2021
1- Deliberou por unanimidade:
- aprovar a concessão do necessário apoio logístico à realização da
13.ª Volta a Portugal de Cadetes, bem como de um apoio financeiro
de 4.500,00 € (quatro mil e quinhentos euros), estabelecendo, para o
efeito, uma parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo,
consubstanciada no contrato de patrocínio desportivo a celebrar ao
abrigo e nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro;
- aprovar a minuta do referido contrato de patrocínio desportivo e
autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade autorizar a despesa para a
comparticipação do Município de Benavente à Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no âmbito das brigadas de
sapadores florestais da Lezíria do Tejo – 2.º semestre do ano de 2020
–, no valor 9.002,79 € (nove mil e dois euros e setenta e nove
cêntimos), e correspondente cabimento e compromisso orçamentais;
3- Deliberou por unanimidade autorizar a despesa inerente à
comparticipação do Município de Benavente à Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no âmbito da aquisição de
maquinaria para as brigadas de sapadores florestais da Lezíria do
Tejo, no valor 1.032,11 € (mil e trinta e dois euros e onze cêntimos), e
correspondente cabimento e compromisso orçamentais;
4- Deliberou por unanimidade autorizar a despesa inerente à
comparticipação do Município de Benavente à Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, no âmbito da aplicação do PART
(Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos),
no ano de 2021, no valor 43.331,18 € (quarenta e três mil, trezentos e
trinta e um euros e dezoito cêntimos), e correspondente cabimento e
compromisso orçamentais;
5- Com a fundamentação de facto e de direito aduzida na proposta em
apreço, deliberou por unanimidade aprovar:
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- a adesão ao modelo de cogestão da Reserva Natural do Estuário do
Tejo, visando a respetiva concretização;
- no âmbito da composição da Comissão de Cogestão da Reserva
Natural do Estuário do Tejo, a designação do presidente da Câmara
Municipal de Vila Franca de Xira como presidente da Comissão e do
presidente da Câmara Municipal de Benavente como suplente, nas
faltas e impedimentos do presidente da Comissão;
- a celebração do protocolo para candidatura ao Apoio do Fundo
Ambiental para Promoção da Cogestão da RNET, sendo o Município
de Vila Franca de Xira o Município beneficiário do respetivo fundo,
nos termos da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua
reunião ordinária de 29 de julho de 2020, cuja parte de ata, depois
de assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico,
anexo à presente;
6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 22196, de
13/07/2021 e, nos termos da mesma, indemnizar, diretamente, a
lesada no valor de 61,50 € (sessenta e um euros e cinquenta
cêntimos), pelos danos no veículo automóvel matrícula 84-35-ZZ,
causados por trabalhos de limpeza de terrenos;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23245, de 21
de julho de 2021 e, nos termos da mesma:
- proceder à transferência bancária do valor remanescente de
955,24€ (novecentos e cinquenta e cinco euros e vinte e quatro
cêntimos), da conta bancária de Operações não Orçamentais
CENSOS 2021, com o IBAN PT500035015600001818813067 para a
conta bancária do INE, IP, Banco IGCP (Agência de Gestão da
Tesouraria e da Dívida Pública), com o IBAN PT50 0781 0112
0000000680235;
- solicitar à Caixa Geral de Depósitos o encerramento da conta
bancária;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou e aprovou a Informação n.º 22855, de 16/07/2021,
referente à alteração à minuta do contrato de concessão de
exploração do domínio público / Bar e esplanada do Parque Ruy Luís
Gomes, Lagoa dos Álamos, em Samora Correia;
9- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente,
de que a Câmara Municipal aceite a proposta para venda ao Município
de Benavente de uma parcela de terreno sita na Ribasor, em
Benavente, visando a conclusão da implantação do passeio da
empreitada do arranjo urbanístico daquela urbanização;
10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23283, de
21/07/2021 e, nos termos da mesma, aprovar os trabalhos a menos,
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no montante de 860,00 € (oitocentos e sessenta euros) e a
subsequente situação final da empreitada de “Requalificação urbana
do centro histórico de Benavente – Av. das Acácias”, bem como a
redução da garantia bancária n.º 00125-02-2218315, do Banco
Comercial Português, S.A., prestada a favor do Município de
Benavente, em 43,00 € (quarenta e três euros), correspondente a 5%
dos trabalhos a menos, passando a ter o valor de 21.849,15 € (vinte e
um mil, oitocentos e quarenta e nove euros e quinze cêntimos);
11- Deliberou por unanimidade aprovar o plano final de consignação da
empreitada de “Requalificação da Azinhaga do Contador, em
Benavente”;
12- Deliberou por unanimidade aprovar o plano final de consignação da
empreitada de “Requalificação das Estradas da Carregueira e dos
Curralinhos, em Samora Correia”;
13- Deliberou por unanimidade aprovar o plano final de consignação da
empreitada de “Requalificação urbana da Praça da República, Largo
João Fernandes Pratas e ruas envolventes, em Samora Correia”;
14- Deliberou por unanimidade, e após visita do Executivo ao local,
aprovar a proposta do senhor vereador Hélio Justino, de que a
Câmara Municipal aceite a pretensão do Condomínio de colocar a
bateria de caixas de correio junto à esquina do prédio, numa zona
onde o beirado do prédio tem algeroz, não gerando incómodo aos
moradores, em virtude do que foi explicado no local e de algumas
condicionantes existentes quanto à localização definida aquando da
primeira deliberação, autorizando, assim, a colocação do bloco de
caixa do correio na zona mais junto à esquina do prédio, para acabar,
também, com as caixas pregadas, diretamente, na parede;
15- Deliberou por unanimidade homologar a Informação de Gestão
Urbanística, de 19.07.2021 e, em face da mesma, autorizar o
destaque de uma parcela de terreno com a área de 99,60m 2, ao
terreno com a área total registada de 200,00m2, sito na Rua do
Trabalho, n.ºs 8 e 10, freguesia de Samora Correia, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º
1703/19900914, e certificar em conformidade;
16- Deliberou por unanimidade homologar a informação do Trânsito, de
16.07.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta de
melhoria/reposição da sinalização horizontal (pintura de traço amarelo
contínuo) de proibido estacionar no lote 21 do Parque Industrial da
Murteira, em Samora Correia;
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17- 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
na Rua Osvaldo Pedroso, n.º 4 - r/c dto., em Benavente, dispensando
a audiência prévia e a consulta das entidades;
18- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
12.07.2021 e, nos termos da mesma, autorizar a colocação de um
espelho convexo em frente ao prédio sito na Azinhaga do Contador,
n.º 12, em Benavente;
19- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Ricardo Oliveira,
aprovar a proposta do senhor presidente de que, considerando o
mérito do trabalho dos funcionários da USF (Unidade de Saúde
Familiar) de Samora Correia, que têm tido um desempenho
extraordinário no funcionamento daquela equipa, a Câmara Municipal
adquira a peça artesanal em questão, oferecendo-a à USF como
prenda de aniversário, e forneça o móvel de suporte, bem como a
proteção em acrílico;
20- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à passagem pelo
município de Benavente, dia 31 de julho, da prova velocipédica
denominada “13.ª Volta a Portugal de Cadetes”;
21- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à passagem pelo
município de Benavente, dia 5 de agosto, da prova velocipédica
denominada “82.ª Volta a Portugal Santander”.

Benavente, 02 de agosto de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

