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EDITAL N.º 331/2022
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 20 de junho de 2022
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de
subsídio à Associação da Picaria de Benavente, nos termos do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de
Benavente;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, aprovar a proposta de adenda ao Despacho de delegação e
subdelegação de poderes para o exercício de competências do
presidente da Câmara Municipal nos diretores de Agrupamento de
Escolas da rede pública do município de Benavente, no âmbito do
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual,
prorrogando, de junho a setembro de 2022, incluso, a transferência
relativa às comunicações, de acordo com os quadros constantes
dessa mesma proposta;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de
subsídio à Comissão Organizadora da Festa da Amizade/Sardinha
Assada, nos termos do Regulamento Municipal de Apoio ao
Associativismo do Município de Benavente;
4- Deliberou por maioria, com o voto contra dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, aprovar os documentos de prestação de contas
consolidadas do exercício de 2021 que, depois de assinados,
digitalmente, ficam arquivados em ficheiro eletrónico anexo à presente
ata, e submeter os mesmos à apreciação da Assembleia Municipal,
nos termos do n.º 2 do art. 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
da Câmara Municipal que deferiu o pedido de licença especial de ruído
para a realização de concerto com música ao vivo (Starlite Campbell
Band), a levar a efeito das 23.30h do dia 17.06 às 02.00h do dia
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18.06.2022, no Largo do 25 de abril, 2, em Samora Correia, devendo
ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
6- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 18973, de 14/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar os trabalhos complementares, no
âmbito das alterações ao projeto da empreitada de “Requalificação
das Estradas da Carregueira e dos Curralinhos, em Samora Correia”,
e ordenar a respetiva execução através de notificação, por escrito, à
empresa adjudicatária.
Mais deliberou, igualmente por maioria, com a abstenção dos
senhores vereadores em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Luís Feitor e Sónia Ferreira, e da senhora vereadora em
representação do CHEGA, Milena Castro, prorrogar o prazo de
execução da empreitada por 30 dias;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 19045, de 14/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato referente a
trabalhos complementares / alterações ao projeto e prorrogação do
prazo a empreitada de “Requalificação das Estradas da Carregueira e
dos Curralinhos, em Samora Correia”, e autorizar o senhor presidente
a outorgar no mesmo;
8- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 19031, de 14/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar a alteração à minuta do contrato
referente a trabalhos complementares / alterações ao projeto Trabalhos a menos e a mais da empreitada de “Requalificação urbana
do centro histórico de Benavente – Praça do Município, Praça da
República e área envolvente”, e autorizar o senhor presidente a
outorgar no mesmo;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 19013, de 14/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar os trabalhos complementares da
empreitada de “Requalificação urbana da Praça da República, Largo
João Fernandes Pratas e ruas envolventes, em Samora Correia” e
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ordenar a sua execução através de notificação, por escrito, à empresa
adjudicatária;
10- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 19030, de 14/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato referente a
trabalhos complementares n.º 1, no âmbito da empreitada de
“Requalificação urbana da Praça da República, Largo João Fernandes
Pratas e ruas envolventes, em Samora Correia”, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 17651, de 01/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar a receção provisória tácita da
empreitada de “Execução de requalificação urbana do centro histórico
de Benavente – Parque de estacionamento periférico”;
12- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, manifestar concordância com o relatório de avaliação
do inquérito sobre o grau de satisfação dos residentes na área da
intervenção de requalificação de que foi objeto o Parque Ruy Luís
Gomes, em Samora Correia, documento que, depois de assinado,
digitalmente, fica arquivado em ficheiro eletrónico anexo à ata;
13- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 19019, de 14/06/2022 e,
nos termos da mesma, aceitar a garantia bancária n.º
2594.002086.693, da Caixa Geral de Depósitos, no valor de
189.143,42 €, e autorizar o adiantamento de igual valor, por conta do
custo da obra a realizar, no âmbito da empreitada de “Requalificação
urbana da Praça da República, Largo João Fernandes Pratas e ruas
envolventes, em Samora Correia”;
14- Deliberou por unanimidade homologar o parecer do gestor técnico do
processo n.º 17258/1994, emitido em 15.06.2022, acerca do pedido de
substituição das garantias bancárias, e respetivo titular, destinadas a
assegurar a boa e regular execução das infraestruturas, no âmbito das
obras de urbanização da 3.ª fase do loteamento titulado pelo alvará n.º
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8/98, em nome de CIHA – Companhia Imobiliária da Herdade da
Aroeira, e proceder em conformidade com o que nele é preconizado;
15- Deliberou por unanimidade aceitar a área de cedência, para o
domínio público municipal, de 131,62 m2 e, consequentemente,
aprovar o projeto de arquitetura para a construção de edifício de
habitação multifamiliar e muros de vedação, a erigir na Rua Quinta dos
Gatos, em Samora Correia, ficando o deferimento do pedido
condicionado à apresentação da certidão de teor atualizada, nos
termos do disposto na Informação da Gestão Urbanística, de
08.06.2022, que homologou;
16- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia para viabilidade da construção de um conjunto de
edifícios, em propriedade horizontal, na Avenida Egas Moniz, em
Samora Correia, condicionado à pronúncia favorável da APA [Agência
Portuguesa do Ambiente], nos termos do disposto na Informação da
Gestão Urbanística, de 08.06.2022, que homologou;
17- Deliberou por unanimidade, e após visita do Executivo ao local,
colocar sinal para cargas e descargas em frente à lavandaria sita na
Rua Combatentes Grande Guerra, 2 B, em Benavente, afeto àquele
fim das 8:00 às 20 horas, de segunda a sábado;
18- Deliberou por unanimidade, com base na proposta apresentada pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente,
atribuir a medalha de Bons Serviços Municipais, Grau Ouro, ao 2.º
comandante Augusto João Moreira Oliveira e ao chefe Jorge Manuel
Lima de Melo; a medalha de Bons Serviços Municipais, Grau Prata, ao
subchefe Nelson Manuel Monteiro e aos bombeiros de 1.ª classe, José
António Dinis Esteves e Vera Lúcia Rodrigues Costa; e a medalha de
Bons Serviços Municipais, Grau Cobre, ao subchefe Sérgio Manuel
Teles e aos bombeiros de 2.ª classe, Ivo Filipe Borges Calado, Joana
Isabel C. da Fonseca Isabelinha da Costa e Ana Isabel Gama Nunes;
19- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Samora
Correia para realização das comemorações do 47.º aniversário do
Grupo Desportivo de Samora Correia, a ter lugar no dia 10 de
setembro;
20- Deliberou por unanimidade manifestar a disponibilidade da Câmara
Municipal para prestar o apoio logístico solicitado pela Associação de
Jovens de Benavente, para levar a efeito a 23.ª edição do Beach
Volley AJB, devendo, contudo, ser analisada com a Associação a
possibilidade de desenvolver essa atividade no Parque da Asseiceira;
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21- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente,
que homologou a Informação n.º 18719, de 13/06/2022, e
considerando a impossibilidade da Câmara deliberar, em tempo útil,
aprovou a proposta de atividades do Verão Ativo 2022;
22- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de
cooperação institucional entre o Instituto de Habitação e Reabilitação
Urbana, IP [IHRU, IP], o Alto Comissariado para as Migrações, IP
[ACM, IP] e o Município de Benavente, para a criação de condições de
acesso a uma habitação condigna, através do programa de alojamento
urbano Porta de Entrada (Regime Excecional Ucrânia), documento
que, depois de assinado, digitalmente, fica arquivado em ficheiro
eletrónico anexo à presente ata, e autorizar o senhor presidente a
outorgar no referido protocolo;
23- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 18902, de
14/06/2022 que, depois de assinada, digitalmente, fica arquivada em
ficheiro eletrónico anexo à ata e, nos termos da mesma, aprovar a
atribuição do escalão A ao aluno referenciado, de acordo com o
estipulado nas als. e) do art.º 3.º e c) do art.º 5.º, ambos do
Regulamento Municipal de Apoios Sociais.

Benavente, 28 de junho de 2022.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

