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EDITAL N.º 331/2019
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 19 de agosto de 2019
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação n.º 6410/2019, de 07 de agosto e, nos termos da mesma,
autorizar a Assembleia de Deus Pentecostal Benavente – Igreja
Evangélica a ocupar os espaços do domínio público nas zonas da Rua
da Amizade – Vila das Areias, em Benavente (dia 13 de setembro, entre
as 19.00h e as 23.00h), do jardim do Arneiro dos Corvos, em Samora
Correia (dia 14 de setembro, entre as 15.00h e as 19.00h) e do Parque
25 de abril, em Benavente (dia 15 de setembro, entre as 15.00h e as
19.00h), para a realização de reuniões de fiéis, destinadas ao culto e
proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, isentando a
requerente da respetiva licença especial de ruído;
2- Deliberou por unanimidade autorizar a clínica Empathy Voices, Lda. a
ocupar a via pública com unidade móvel de rastreio auditivo gratuito, a
instalar no Parque 25 de abril, em Benavente, no dia 24 de agosto, das
09.00h às 20.00h, isentando a requerente do pagamento das respetivas
taxas;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 09.08.2019, e, nos termos da mesma,
indeferir o pedido de destaque de uma parcela de terreno com a área
de 10.901,00 m², ao prédio de natureza rústico, com uma área total
registada de 16.600,00 m², sito na Estrada das Fontaínhas, n.º 71, em
Samora Correia, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Benavente sob o n.º 75/19850122, da freguesia de Samora Correia, e
inscrito nas matrizes prediais urbanas sob os artigos n.º 10630, n.º
10631 e n.º 10622, com as áreas totais, respetivamente, de 10.901,00
m², 1.799,00 m², e 3.900,00 m²;
4- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à remodelação de
duas linhas aéreas de média tensão que a EDP Distribuição – Energia,
S.A. pretende levar a efeito em Arneiro Frio, na freguesia de Samora
Correia, nos termos e condições da informação do serviço de
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Informação Geográfica, de 07.08.2019, e do parecer do chefe da
D.M.O.P.P.U.D., que homologou;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de
topónimo “Rua Pacheco de Sampaio” e de numeração de polícia para
o arruamento de Benavente, devidamente assinalado em planta de
localização anexa à informação do serviço de Informação Geográfica,
de 06.08.2019, e comunicá-la aos moradores e às diversas entidades e
serviços interessados, tais como Juntas de Freguesia do município,
Tribunal Judicial, Conservatória do Registo Predial, Serviço de
Finanças, Bombeiros locais, Guarda Nacional Republicana local,
Centros de Distribuição Postal locais e CTT – Código Postal.

Benavente, 26 de agosto de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António pinto Coutinho)

