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EDITAL N.º 269/2018
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 20 de agosto de 2018
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores José
Pedro Machado e Florbela Parracho, e após visita do Executivo ao local,
homologar e aprovar a informação do arquiteto paisagista Fernando
Graça, relativa a reclamação sobre existência de espinhos em árvores
na Rua dos Perfumes – Areias – Benavente, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados, nomeadamente, o abate das árvores e a
sua substituição, na próxima época de outono-inverno, por outra
espécie menos problemática;
2- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6198, de
09/08/2018 e, nos termos da mesma, transferir para o Agrupamento de
Escolas de Benavente a verba de 673,53 € (seiscentos e setenta e três
euros e cinquenta e três cêntimos), referente ao material escolar
levantado nas papelarias escolares, durante o ano letivo 2017/2018, de
acordo com a listagem nominal que, por fotocópia e depois de rubricada,
constitui pasta anexa à ata;
3- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão do alvará de
licenciamento para a Festa em Honra de N.ª Sra. da Conceição, a ter
lugar de 31 de agosto a 03 de setembro, em Santo Estêvão;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor vicepresidente que deferiu o requerimento da ARCAS – Associação
Recreativa e Cultural Amigos de Samora para emissão de alvará de
licenciamento para a realização da festa anual em Honra de N.ª Sra. de
Oliveira e N.ª Sra. Guadalupe, de 15 a 20 de agosto.
Benavente, 27 de agosto de 2018.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

