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EDITAL N.º 086/2018
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 05 de março de 2018
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, nos termos dos artigos 50.º n.ºs 5 e 7 e 69.º n.º 2, retificou as peças
do procedimento de prestação de serviços de higiene urbana e
salubridade pública das zonas urbanas de Benavente, Santo Estevão e
Samora Correia, incluindo Porto Alto, pelo período de 1 (um) ano;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de contrato da empreitada
de “Requalificação dos espaços exteriores, reorganização de
circulações e estacionamentos da Urbanização Ribassor, em
Benavente” e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
3- Deliberou por unanimidade conceder a arrematação da concessão do
direito de exploração do bar existente no Parque da Vala Nova, em
Benavente a Vitor Manuel Oliveira Rodrigues de Matos, pelo valor de
260,00 € (duzentos e sessenta euros);
4- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Ricardo Oliveira, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação do Planeamento Urbanístico, de 25.08.2017 e, nos termos
da mesma, concordar com a localização e instalação da operação de
gestão de resíduos no edifício erigido na parcela de terreno com a área
de 5.031,74 m2, situada na Av. Egas Moniz, em Samora Correia, prédio
esse descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º
4730/20010716, da freguesia de Samora Correia e inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 8110, da mesma freguesia, devendo
certificar-se em conformidade;
5- Deliberou por homologar a informação de Trânsito e Toponímia, de
08.02.2018 e aprovar a proposta nela contida, de atribuição do número
de polícia 40 para o prédio assinalado em planta de localização
constante do processo e situado na Rua António Joaquim Alves Inácio,
na freguesia de Santo Estêvão;
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6- Deliberou por unanimidade aprovar a realização da iniciativa Páscoa
Ativa 2018 nos termos propostos na informação n.º 1657, de
27/02/2018;
7- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho e a abstenção do senhor vereador
Ricardo Oliveira, aprovar a programação das comemorações do “25 de
abril” e assumir os respetivos encargos;
8- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a proposta de homenagem
e atribuição de Medalha de Mérito Municipal a Domingos Lobo;
9- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação Humanitária dos Bombeiros de Samora Correia para a
realização do 16.º Passeio Moto 2/4 dos Bombeiros de Samora Correia
2018 no dia 08 de abril;
10- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Comissão da Sardinha Assada 2018 para a realização da 50.ª edição
da Festa da Amizade 2018.

Benavente, 12 de março de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

