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EDITAL N.º 288/2021
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 09 de agosto de 2021
1- Deliberou por unanimidade:
- aprovar a minuta do protocolo referente às condições de contratação e
funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente, entre a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de
Benavente e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Benavente, autorizando o senhor presidente a outorgar no mesmo;
- autorizar a assunção da inerente despesa municipal, que se fixa no
montante anual estimado de 14.000,00 € (catorze mil euros), a
transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Benavente, em 4 tranches mensais;
2- Deliberou por unanimidade:
- aprovar a minuta do protocolo referente às condições de contratação e
funcionamento das Equipas de Intervenção Permanente, entre a
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Município de
Benavente e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Samora Correia, autorizando o senhor presidente a outorgar no
mesmo;
- autorizar a assunção da inerente despesa municipal, que se fixa no
montante anual estimado de 14.000,00 € (catorze mil euros), a
transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Samora Correia, em 4 tranches mensais;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de
disponibilização de autenticação através de chave móvel digital entre o
Município de Benavente e a Agência para a Modernização
Administrativa, I.P., e autorizar o senhor presidente a outorgar no
mesmo;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do protocolo de
cooperação para regulação dos termos de disponibilização de espaço
para acesso e da prestação de serviços digitais e de telessaúde ao
cidadão – SNS24 Balcão – na circunscrição da freguesia da Barrosa,
entre os Serviços Partilhados do Ministério da saúde, EPE, a
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Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, o
Agrupamento de Centros de Saúde Estuário do Tejo, o Município de
Benavente e a Freguesia da Barrosa, e autorizar o senhor presidente
a outorgar no mesmo;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato de
cooperação
referente
à
comparticipação
da
Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo – CIMLT, no âmbito do Programa de
Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART), aos
passes escolares do ensino secundário adquiridos pelo Município de
Benavente, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 20602/2021, de 29.06, e deferiu o
pedido de ocupação de espaço do domínio público, para gravação de
filmagem em Benavente, devendo a GNR acompanhar as filmagens
que impliquem corte na Estrada Municipal 515, com os custos a serem
suportados pela entidade requerente;
7- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente
de que a Câmara Municipal defira o pedido de utilização do jardim da
zona ribeirinha de Samora Correia, para aulas de yoga, com a
condição de que sejam cumpridas as regras emanadas pela DGS e
pelo Governo, no que diz respeito à Covid;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 24703/2021, de 04.08, e
considerando que não existia tempo útil para a Câmara deliberar,
deferiu o pedido de passagem da imagem de N.ª Sr. da Paz pelas ruas
de Benavente, dias 07 e 08 de agosto;
9- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando que a Câmara não podia deliberar em tempo útil,
deferiu o pedido de filmagem no parque ribeirinho de Benavente, dia 8
de agosto;
10- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de procedimentos
concursais para ocupação de 3 postos de trabalho de técnico superior
/ psicólogos clínicos (2) e conservação e restauro (1);
11- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Apoio
Jurídico, de 29.07.2021, e o parecer do respetivo chefe de Divisão e,
em conformidade, aprovar o projeto de arquitetura para legalização de
alterações levadas a efeito nos equipamentos de produção avícola da
Quinta da Calada, em Benavente, nos termos e condições
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estabelecidas, devendo a requerente ser notificada para apresentar os
projetos da especialidade;
12- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Apoio
Jurídico, de 29.07.2021, e o parecer do respetivo chefe de Divisão e,
em conformidade, aprovar o projeto de arquitetura para legalização de
alterações levadas a efeito nos equipamentos de produção avícola da
Quinta das Necessidades, em Benavente, nos termos e condições
estabelecidas, devendo a requerente ser notificada para apresentar os
projetos da especialidade;
13- Deliberou por unanimidade, nos termos do parecer do chefe de
Divisão, que homologou, aprovar a proposta de loteamento que incide
sobre a área de 15.544,00m2, de um terreno sito na Travessa das
Vagonetas, em Samora Correia, com a área total de 19.974,00m 2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º
5513/20070111;
14- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de implantação
de uma central fotovoltaica numa parcela de terreno sita na Herdade
da Aroeira, em Santo Estêvão, homologar o parecer do chefe de
Divisão, de 05.08.2021, devendo proceder-se em conformidade com o
que nele é proposto;
15- Deliberou por unanimidade, relativamente aos pedidos de
implantação de centrais fotovoltaicas em duas parcelas de terreno
sitas na Herdade da Aroeira, em Santo Estêvão, homologar os
pareceres do chefe de Divisão, de 05.08.2021, devendo proceder-se
em conformidade com o que neles é proposto;
16- Deliberou por unanimidade
de uma central fotovoltaica
dos Alemães, em Santo
constantes do parecer do
homologou;

emitir parecer desfavorável à implantação
numa parcela de terreno sita na Estrada
Estêvão, nos termos e fundamentos
chefe de Divisão, de 04.08.2021, que

17- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
27.07.2021 e, nos termos da mesma, aprovar a proposta para
implementação de sinalização horizontal (listas pintadas a amarelo no
pavimento) na Rua Guerra Junqueiro (Porto Alto), em Samora Correia;
18- Deliberou por unanimidade ceder o auditório do Palácio do Infantado
à Federação Ornitológica Portuguesa Cultural e Desportiva, para a
realização do congresso anual do respetivo colégio técnico de juízes,
dia 05 de setembro.
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Benavente, 16 de agosto de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

