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EDITAL N.º 201/2021
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 17 de maio de 2021
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 14108, de 06/05/2021 e, nos termos
e fundamentação da mesma, aprovou a manutenção da suspensão
parcial da empreitada de “Requalificação e reabilitação do cruzeiro do
Calvário – Zona envolvente, muro de contenção da muralha do jardim
– Benavente” por mais 60 dias;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho,
homologar a Informação n.º 13573, de 06/05/2021 e, nos termos da
mesma:
- aprovar os trabalhos a menos e a consequente situação final de
trabalhos da empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para
Benavente e Samora Correia – Rede ciclável de Samora Correia
(entre os PK 31+694 e 35+119 da EN118)”;
- aprovar a redução da garantia bancária n.º 2528.002299.293,
emitida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A. a favor do Município de
Benavente, no valor de 34.940,00 € (trinta e quatro mil, novecentos e
quarenta euros), correspondente a 10% do valor da adjudicação, em
760,76 € (setecentos e sessenta euros e setenta e seis cêntimos),
correspondente a 10% dos trabalhos a menos, passando a ter o
valor de 34.179,24 € (trinta e quatro mil, cento e setenta e nove
euros e vinte e quatro cêntimos);
3- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável condicionado à
instalação de uma linha aérea de MT a 30KV, nos termos e
fundamentos constantes da Informação da Gestão Urbanística, de
04.05.2021, e do parecer do respetivo chefe de Divisão, que
homologou;
4- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável condicionado à
modificação da linha aérea de MT a 30KV n.º 1415L30195, nos termos
e fundamentos constantes da Informação da Gestão Urbanística, de
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04.05.2021, e do parecer do respetivo chefe de Divisão, que
homologou.

Benavente, 24 de maio de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

