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EDITAL N.º 294/2021
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 16 de agosto de 2021
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação n.º 24799/2021, de 05.08, referente ao
pedido de autorização para a ocupação de espaço do domínio público,
para a gravação de filmagem na Estrada dos Alemães, restaurante “O
Telheiro”, em Foros de Almada, freguesia de Santo Estêvão, e
considerando que a Câmara não podia deliberar em tempo útil, deferiu
o pedido e autorizo a ocupação do espaço público, condicionado ao
acompanhamento da G.N.R.;
2- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 25321, de
11.08.2021 e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos
ajustado à data de início da obra relativa à empreitada de
“Substituição de cobertura em fibrocimento nas escolas EB 2, 3 de
Samora Correia e Porto Alto” que, depois de assinado, digitalmente,
fica arquivado em ficheiro eletrónico, anexo à ata;
3- Deliberou por unanimidade comprovar a ação de reabilitação levada a
efeito no n.º 8 da Rua Fonte dos Escudeiros, em Samora Correia, e a
consequente isenção do IMI (Imposto Municipal Sobre Imóveis), nos
termos da Informação da Gestão Urbanística, de 10.08.2021, que se
homologa, e de acordo com a ficha de avaliação que, depois de
assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico anexo à
presente ata, dando conhecimento da decisão à Divisão Municipal de
Gestão Financeira e ao Serviço de Finanças de Benavente;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação da Gestão
Urbanística, de 13.07.2021 e, nos termos da mesma, aceitar a receção
provisória dos trabalhos efetuados pela empresa MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, S.A. na Rua da Fraternidade, em
Benavente, e autorizar a libertação de 90% da caução.
Benavente, 23 de agosto de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

