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EDITAL N.º 290/2022
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 23 de maio de 2022
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Sónia Ferreira e
Luís Feitor, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar a Informação n.º 15400/2022, de 11 de maio
e, nos termos da mesma, proceder à venda da moradia Tipo T2, sita
na Rua Vinha da Casa, n.º 9, em Santo Estêvão, com área coberta de
58,48 m2 e com área descoberta de 32,00 m2, inscrita na matriz predial
urbana da freguesia de Santo Estêvão sob o artigo 1153 e descrita na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o número 15148,
do G-37, a folhas 44 verso, averbamento pela apresentação 3, de 6 de
abril de 1995, e inscrito sob o n.º 20002, pelo valor de 10.155,00 €
(dez mil, cento e cinquenta e cinco euros) e autorizar o senhor
presidente a outorgar na respetiva escritura;
2- Deliberou por unanimidade renunciar ao direito de preferência, em
primeiro grau, na alienação duma moradia de rés-do-chão, primeiro
andar e sótão, com logradouro, construída no lote 57 da Quinta do
Portão de Ferro, em Benavente, com a área coberta de 116 m 2 e
descoberta de 6,40 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial
de Benavente sob o n.º 2118 da freguesia de Benavente e inscrito na
matriz predial urbana da mesma freguesia sob o artigo 4499, e
autorizar a respetiva venda pelo valor de 193.000,00 € (cento e
noventa e três mil euros);
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de substituição das
árvores de arruamento em caldeira (Tipuana tipu), na Rua Vitorino
Nemésio, Porto Alto, freguesia de Samora Correia, devendo procederse em conformidade;
4- Deliberou por unanimidade emitir parecer desfavorável ao pedido de
informação prévia para construção de um armazém para a fabricação
de biodiesel, com uma área de implantação e de construção de
2.576,72 m², num terreno sito na Rua Padre Cruz, Porto Alto,
freguesia de Samora Correia, com a área 6.550,00 m², nos termos da
Informação da Gestão Urbanística, de 16.05.2022, que se homologa;
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5- Deliberou por unanimidade aceitar a receção provisória dos trabalhos
relativos à abertura de vala, aterro e reposição de pavimento, levados
a efeito na Rua Carrascal, freguesia de Samora Correia, e autorizar a
libertação de 90% da caução prestada mediante garantia bancária n.º
00125-02-2200565, do Millennium BCP, no valor de 75.666,10 €
(setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis euros e dez
cêntimos);
6- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de deslocação da
sinalética, atualmente, existente em frente à Farmácia Miguéns, para
as novas instalações, sitas na Rua Dr. António Alves Ventura, em
Benavente, devendo proceder-se em conformidade com o preconizado
na Informação do Trânsito, de 09.05.2022, que se homologa;
7- Deliberou por unanimidade autorizar o Rancho Típico Saia Rodada a
utilizar o refeitório do Centro Escolar de Benavente, para as refeições
dos participantes no Festival Infantil 2022, a realizar no dia 4 de junho;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando a impossibilidade de agendar para a Câmara
Municipal deliberar, em tempo útil, deferiu o pedido de apoio logístico
apresentado pelo CNE – Agrupamento 1127, para celebração da
eucaristia no dia 14 de maio;
9- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Santo Estêvão, para a realização duma
exposição de cães de raça Boerboel junto ao depósito de água, dia 4
de junho, devendo a Junta de Freguesia efetuar o pedido do contador
de energia elétrica junto da EDP;
10- Deliberou por unanimidade ceder o Cineteatro de Benavente à
Direção da Organização Regional de Santarém do PCP, para
realização da XI Assembleia de Organização Regional, dia 11 de
junho;
11- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Comissão do Carnaval de Benavente, para realização da Noite das
Marchas Populares, dia 18 de junho.
Benavente, 31 de maio de 2022.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

