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EDITAL N.º 231/2018
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 23 de julho de 2018
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de cedência
de viatura chaimite entre o Exército Português e a Câmara Municipal de
Benavente e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade prestar o apoio solicitado pela Comissão de
Festas em Honra de N.ª Sra. da Paz de 2018, em matéria de seguros,
concretamente ,seguro de responsabilidade civil que garanta os danos
causados a terceiros pela eventual fuga dos animais que participarão
nas largadas dos dias 03 a 07 de agosto, dado que o seguro pretendido
já estava, anteriormente, contratado;
3- Deliberou por maioria, e após se proceder à respetiva votação por
escrutínio secreto, de que resultaram cinco votos a favor e um voto
contra, aprovar a proposta do instrutor do processo disciplinar n.º
01/2018 e, nos termos da mesma, aplicar ao assistente operacional do
Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Benavente, Carlos Alberto
da Conceição Coelho, a pena disciplinar de multa, fixando a mesma em
178,50 € (cento e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos);
4- Deliberou por unanimidade aprovar a aquisição da parcela de terreno
sita no Vale da Asseiceira, freguesia e município de Benavente, com a
área de 28.200,00 m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica da freguesia de Benavente sob parte do artigo 3 secção “CG”, e
a desanexar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob o número 3440 da freguesia de Benavente, a favor de
Gonçalo de Serpa Pimentel Raposo Cordeiro, na proporção de 2/3, e
Inês de Sá Gonçalves Raposo Cordeiro de Lima Mayer, na proporção
de 1/3, pelo valor de 65.000,00 € (sessenta e cinco mil euros), pagos
aquando da realização da escritura de compra e venda, e autorizar o
senhor presidente a outorgar na respetiva escritura;
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5- Deliberou por unanimidade aprovar o Auto de Consignação da
empreitada de “Beneficiação / Reabilitação da Estrada do Miradouro,
em Benavente – 1.ª fase”;
6- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
5638/2018, de 17 de julho, relativa à da caução prestada / termo do 3.º
ano do prazo de garantia da empreitada de “Execução de tapete de
betão betuminoso em arruamentos do concelho de Benavente”,
devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
7- Deliberou por unanimidade aprovar a emissão de parecer favorável à
autorização para a ação de rearborização em nome de Carlos Oliveira,
a levar a efeito na Garrocheira, freguesia de Benavente, nos termos e
condições previstas na informação do Planeamento Urbanístico, de 1307-2018, que homologou;
8- Deliberou por unanimidade revogar a deliberação tomada pela Câmara
Municipal na reunião de 09 de julho de 2018 e aprovar a lista provisória
dos candidatos às bolsas de estudo 2017/2018, submetendo a mesma
a eventual reclamação dos interessados, pelo período de dez dias úteis,
notificando-os quanto à deliberação de aprovação da lista provisória dos
candidatos apurados no ponto IV, comportando o envio da aludida lista
como parte integrante da notificação, nos termos da informação n.º
5636, que homologou.

Benavente, 30 de julho de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

