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EDITAL N.º 280/2021

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 02 de agosto de 2021
1- Deliberou por unanimidade apoiar, financeiramente, a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Samora Correia, assumindo
a comparticipação na aquisição do veículo rural de combate a
incêndios, no montante de 50.000,00 € (cinquenta mil euros),
mediante a apresentação da respetiva fatura de aquisição;
2- Deliberou por unanimidade alienar os veículos em fim de vida a Metais
Margem Sul – Operador de Gestão de Resíduos, por ser a proposta
mais vantajosa;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, e do
senhor vereador em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Luís Feitor, homologar a Informação n.º 23925, de
28/07/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a fundamentação para a
não adjudicação por lotes do procedimento tendente à empreitada de
“Requalificação da área envolvente ao Centro Cultural de Benavente e
da Av. Dr. Francisco José Calheiros Lopes, em Benavente”;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23926, de
28/07/2021 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;
5- Deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável à legalização
de um parque de quarentena de bovinos e manga de contenção, numa
exploração agropecuária sita na Salema, em Benavente, nos termos e
fundamentos constantes da informação técnica e parecer do respetivo
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chefe de Divisão, que se homologam, sem prejuízo da requerente
poder prosseguir com o processo de legalização, desde que
reformulado;
6- Deliberou por unanimidade admitir a comunicação prévia para
construção de moradia bifamiliar em regime de propriedade horizontal,
na Estrada dos Arados, n.º 114, em Samora Correia, nas condições da
informação técnica e parecer do respetivo chefe de Divisão, que
homologou.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, certificar a constituição da
propriedade horizontal;
7- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de certidão
comprovativa da cedência ao domínio público, para prolongamento da
via municipal paralela à Estrada Nacional 118, num total de 379,60 m 2,
junto das instalações da empresa CABENA, homologar a informação
do chefe de Divisão e, nos termos da mesma, considerar um outro
traçado na atual revisão do Plano, permitindo que o requerente possa
legalizar todas as construções existentes na parcela;
8- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
22.07.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a colocação de
elementos redutores de velocidade (passadeiras elevadas) na Rua
Guerra Junqueiro, em Samora Correia;
9- Deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável à instalação de
atividade pecuária na Herdade da Salema, freguesia de Benavente,
nos termos da informação técnica e parecer do respetivo chefe de
Divisão, que homologou;
10- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável aos trabalhos de
nivelamento, instalação de condutas, repavimentação de acessos e
instalação de vedações, a levar a efeito nos terrenos sitos em Foro do
Grilo e Vale das Estacas, freguesia de Benavente, com 57,225 ha e
13,30 ha, inscritos nas matrizes rústicas sob os artigos 1.º da secção
CG e 3.º da secção CJ1, respetivamente, nos termos e fundamentos
constantes da informação técnica e parecer do respetivo chefe de
Divisão, que homologou;
11- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23560, de
23/07/2021 e, nos termos da mesma, transferir para o Agrupamento
de Escolas de Samora Correia a verba de 228,29 € (duzentos e vinte e
oito euros e vinte e nove cêntimos), referente ao material escolar
levantado nas papelarias do Agrupamento, durante o ano letivo
2020/2021, de acordo com a listagem nominal que, depois de
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assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico, anexo à
ata.

Benavente, 09 de agosto de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

