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EDITAL N.º 179/2022
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 21 de fevereiro de 2022
1- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de atribuição de
subsídio à Comissão Organizadora do Carnaval de Benavente e à
ARCAS – Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora, para a
realização dos festejos de Carnaval 2022, nos termos do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, aprovar a revisão de preços definitiva da empreitada de
“Reabilitação das piscinas municipais de Samora Correia – Eficiência
energética”, nos termos da Informação n.º 5336, de 16/02/2022, que
homologou;
3- Deliberou por unanimidade aprovar o Plano de Segurança e Saúde da
empreitada de “Requalificação da Estrada das Fontaínhas, em Porto
Alto” e nomear o dr. Cláudio Alexandre Ferreira Guedes para as
funções de coordenador de segurança em obra, nos termos da
Informação n.º 5317, de 16.02.2022, que homologou;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, aprovar a revisão de preços provisória da empreitada
de “Requalificação do Museu Municipal de Benavente”, nos termos da
Informação n.º 5318, de 16/02/2022, que homologou;
5- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à construção de
um edifício de apoio à infância (creche) que a instituição de
solidariedade social, Fundação Padre Tobias, Centro de Bem-Estar
Social, pretende levar a feito na Rua Operários Agrícolas, 18/22/24,
em Samora Correia, nos termos e condições previstas na Informação
da Gestão Urbanística, de 15.02.2022, e parecer do respetivo chefe de
Divisão, que homologou;
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6- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à colocação de
uma rampa de acesso ao edifício de habitação coletiva, sito na Rua
Dr. Ribeiro Sanches, 5, em Benavente, por um período temporário, e
ao rebaixamento de uma parte do lancil e a eliminação de uma
pequena área ajardinada que se localiza na zona da rampa, nos
termos da Informação da Gestão Urbanística, de 11.02.2022, e
parecer do respetivo chefe de Divisão, que homologou;
7- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 437/20192ªV, de 08-02-2022 que, depois de assinada, digitalmente, fica
arquivada em ficheiro eletrónico anexo à presente ata, e atribuir ao
imóvel sito na Rua do Pinheiro, n.º 5, em Benavente, o coeficiente de
conservação “5”, a que corresponde o estado de conservação
“excelente”;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando que não era possível agendar para deliberação da
Câmara, em tempo útil, o pedido de cedência de transporte
apresentado pelo Agrupamento de Escolas de Benavente, para
deslocação à Universidade Lusófona, e atendendo à importância da
atividade em contexto escolar, deferiu a pretensão, nos termos do n.º
3 do art.º 35 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 setembro.

Benavente, 28 de fevereiro de 2022.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

