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EDITAL N.º 267/2018
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 13 de agosto de 2018
1- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 5998,
de 01/08/2018, relativa ao abate de bens móveis – estrutura outdoor
4x3mt, devendo proceder-se em conformidade com o preconizado na
mesma;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação n.º 6055/2018, de 03/08, e deferiu o
lançamento de fogo-de-artifício, na Zona Ribeirinha de Benavente, no
dia 07.08.2018, pelas 00h05m, e determinou, no cumprimento do
despacho do ministro da Administração Interna de 01.08.2018, a
proibição total da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos
pirotécnicos até às 24 horas do dia 06.08.2018, devendo ser dado
conhecimento à Comissão de Festas do teor do despacho do MAI;
3- Deliberou por maioria, com o voto conta da senhora vereadora Florbela
Parracho e a abstenção do senhor vereador José Pedro Machado,
revogar a deliberação tomada pela Câmara Municipal na reunião de 06
de agosto, relativa à licença especial de ruído concedida a Léguas da
Terra, Unipessoal, Lda., e conceder a licença especial de ruído até às 3
horas nas noites de 14 para 15 e de 17 para 18 de agosto; até às 4
horas na noite de 18 para 19 e até às 2 horas nas restantes noites;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de doação da parcela de
terreno destinada a construção, sito no Parque “25 de abril”, em
Benavente, com a área de 1244,68 m2, que confronta a Norte, Sul,
Nascente e a Poente com o Município de Benavente, a qual se encontra
inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Benavente sob o artigo
provisório P-7216, e descrita na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob o número 05508, da freguesia de Benavente, com o
valor patrimonial de 1.244,68 € (mil, duzentos e quarenta e quatro euros
e sessenta e oito cêntimos), à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia
de Benavente;
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5- Deliberou por unanimidade ceder o Centro Cultural de Benavente ao
Núcleo Filatélico e Numismático de Benavente, para realização da XVIII
Feira de Colecionismo de Benavente, bem como ofertar as cem
medalhas solicitadas, sendo a Câmara Municipal responsável pela sua
aquisição;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6158 e, nos
termos da mesma, aprovar a renovação de transporte, às sextas-feiras,
para os educandos acolhidos no Lar de Apoio S. Marçal, do CED Jacob
Rodrigues Pereira, da Casa Pia de Lisboa.

Benavente, 20 de agosto de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

