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EDITAL N.º 274/2020
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 26 de outubro de 2020
1- Tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas do 1.º semestre de
2020, acompanhado do parecer do fiscal único, e deliberou, por
unanimidade, ratificar os votos favoráveis do senhor presidente, nas
reuniões da Comissão de Parceria da A.R. – Águas do Ribatejo, E.I.M.,
S.A., sobre o Tarifário para 2021, e da Assembleia Geral da A.R. – Águas
do Ribatejo, E.I.M., S.A., sobre o Orçamento, Plano Plurianual de
Atividades e Plano Plurianual de Investimentos para 2021, documentação
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo a estabelecer
com a Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social, no âmbito
do Programa “Vacinação SNS Local”, e autorizar o senhor presidente a
outorgar no mesmo;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato de
comparticipação financeira para acompanhamento técnico, visando a
elaboração da Estratégia Local de Habitação, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a apresentação de candidatura da
operação designada por “Requalificação da cobertura da escola EB 2,3 do
Porto Alto” ao Programa Operacional Regional do Alentejo 2020 /
Regulamento Específico Domínio do Capital Humano / Eixo 2 – Ensino e
Qualificação do Capital Humano / Aviso de candidaturas N.º Alt20-73-202011, nos termos da informação n.º 18687/2020, de 21 de outubro, que
homologou;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a apresentação de candidatura da
operação designada por “Requalificação da cobertura da Escola EB 2,3 e
Secundária Professor João Fernandes Pratas” ao Programa Operacional
Regional do Alentejo 2020 / Regulamento Específico Domínio do Capital
Humano / Eixo 2 – Ensino e Qualificação do Capital Humano / Aviso de
candidaturas N.º Alt20-73-2020-11, nos termos da informação n.º
18698/2020, de 21 de outubro, que homologou;
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6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do serviço de
Informação Geográfica, de 04-09-2020 e, nos termos da mesma, emitir
parecer favorável à localização do centro electroprodutor designado por
Central Fotovoltaica de Santo Estêvão B, sito na Rua Vale Carril, em Foros
de Almada, na freguesia de Santo Estêvão;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 262, de 21/10/2020
e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento dos cadernos de
atividades aos encarregados de educação constantes da lista que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata, totalizando
437,29 € (quatrocentos e trinta e sete euros e vinte e nove cêntimos).;
8- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 263, de 21/10/2020
e, nos termos da mesma, aprovar a atribuição de novos escalões e alterar
os já atribuídos, todos constantes da lista que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata;
9- Deliberou por unanimidade prestar apoio à Escola de Segunda
Oportunidade de Samora Correia, através da cedência de viatura para uma
visita de estudo a Lisboa, dia 06 de novembro, condicionada à
disponibilidade de viaturas.
Benavente, 02 de novembro de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

