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EDITAL N.º 466/2021
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 20 de setembro de 2021
1- Deliberou por unanimidade apoiar, financeiramente, as Associações
Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora
Correia, assumindo o Município a comparticipação financeira nos
investimentos a realizar, no montante de 50.000,00 € (cinquenta mil
euros) para cada uma daquelas Associações Humanitárias de
Bombeiros Voluntários, mediante a apresentação das respetivas
faturas;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou e aprovou a suspensão do prazo dos trabalhos da
empreitada de “Requalificação e reabilitação do cruzeiro do Calvário –
Zona envolvente, muro de contenção e muralha do jardim”, por mais
60 dias, nos termos da fundamentação exposta na informação técnica;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de criação de um lugar
de estacionamento de cargas e descargas na Av. "O Século", n.º 76-A,
em Samora Correia, e de manutenção da dimensão do lugar existente
junto ao estabelecimento de análises clínicas;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de
colaboração entre o Município de Benavente e o Alto Comissariado
para as Migrações, I.P., para implementação de um Centro Local de
Apoio à Integração de Migrantes – CLAIM, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 29271, de
15/09/2021 e, nos termos constantes na mesma, aprovar a abertura
de concurso para atribuição, no ano letivo 2021/2022, de bolsas de
estudo para o ensino superior regular e mérito, aprovando, igualmente,
as minutas do aviso de abertura de concurso e do respetivo edital,
bem como os anexos que dele fazem parte integrante, e a designação
das técnicas do serviço de Educação e Ação Social, Fátima Vera
Gameiro Silva, Maria Paula Belpho da Silva Lança e Paula Cristina
Cardoso Fernandes, para integrarem a Comissão de Análise.
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Benavente, 27 de setembro de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

