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EDITAL N.º 134/2018
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 30 de abril de 2018
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que fosse dado conhecimento ao presidente do Conselho Consultivo do
Tribunal Judicial da Comarca de Santarém das condições do local onde
são realizadas as videoconferências, que devem ser melhoradas,
verificando-se apenas a existência de um telefone e de um pequeno
visor, considerando que estas não são as melhores condições para as
pessoas que vão testemunhar;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de Memorando de
Entendimento entre o Município e a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP), no âmbito do Projeto Europeu Liquefact
– Horizon 2020, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
3- Deliberou por unanimidade, relativamente ao acidente automóvel de 2406-2009 com a viatura municipal pesado de passageiros de matrícula
89-56-RP, de que resultou o sinistrado André Filipe Severino Guerreiro
Pereira Marques, aprovar a proposta do senhor presidente, de
agendamento duma reunião entre a Autarquia e a companhia de
seguros, para perceber até que ponto existem condições para
esclarecer os relatórios apresentados pela mãe do aluno e a posição da
companhia que, pelos relatórios médicos que tem na sua posse,
reafirma que não existe nexo de causalidade entre o acidente e a
situação clínica da criança;
4- Deliberou por unanimidade homologar a presente informação n.º
3195/2018 e, nos termos da mesma aprovar a minuta de anúncio do
concurso público para aquisição de prestação de serviços externos de
Segurança e Saúde no Trabalho – Central de Compras Eletrónicas da
CIMLT no Diário da República;
5- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 20-04-2018 e, nos termos da mesma, atribuir o nível 3
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de conservação ao edifício sito na Rua Luís Godinho, n.º 45, em
Benavente;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de emissão de alvará de licenciamento
apresentado pela Junta de Freguesia de Santo Estêvão para realização
de vacada no dia 21 de abril;
7- Deliberou por unanimidade aprovar a transferência, para o
Agrupamento de Escolas de Samora Correia, da verba de 353,03 €
(trezentos e cinquenta e três euros e três cêntimos), referente ao
material escolar levantado nas papelarias escolares, no período de
janeiro a março do ano letivo 2017/2018, de acordo com a listagem
nominal apresentada pelo Agrupamento, que constitui pasta anexa à
ata;
8- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores
Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar o ponto relativo a auxílios
económicos – atribuição de escalão A.
Benavente, 07 de maio de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

