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EDITAL N.º 3/2020
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 dezembro de 2019
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de redação final do
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água e do
Regulamento do Serviço de Águas Residuais Urbanas e redação final
das respetivas notas justificativas, dos respetivos relatórios de análise
do processo de consulta pública e do relatório de análise ao parecer
ERSAR, submetendo esses elementos à apreciação e votação da
Assembleia Municipal;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de subsídio
ao Rancho Típico Saia Rodada, para apoio à realização do XVI Festival
Concelhio de Folclore;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de apoio à Creche e
Jardim Infantil de Benavente, para aquisição de uma viatura de
transporte de crianças, no valor de € 7,626.00 (sete mil, seiscentos e
vinte e seis euros);
4- Deliberou por unanimidade, relativamente à aquisição de árvores para
(re)plantação nos espaços verdes municipais e propostas para abate de
árvores em risco / análise de reclamações de munícipes, aprovar a
proposta do senhor presidente de que, quanto ao ponto cinco da
proposta, seja efetuado o abate das lagerstoemias e a sua substituição
pelos prunus, devendo as propostas vertidas nos restantes pontos,
serem objeto de visita do Executivo ao local;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente da
Câmara Municipal, de constituição de fundos de maneio para o ano de
2020;
6- Deliberou por unanimidade aprovar o clausulado do segundo
aditamento ao contrato de empréstimo de longo prazo, por quinze anos,
até ao montante de 2.455.000,00 €;
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7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente,
que homologou a informação n.º 10533/2019, de 12.12, referente ao
pedido de ocupação de espaço do domínio público para divulgação de
serviços imobiliários e afins, com banda de música, e considerando que
o pedido foi rececionado na Câmara em data que não permitiu o
agendamento para a reunião de Câmara em tempo útil de tomada de
decisão, deferiu o mesmo, nos termos da referida informação;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de renumeração base a
auferir pelo coordenador municipal de proteção civil, equiparada à de
chefe de Divisão, no valor de 2.613,84 €, e submeter a apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal o eventual abono de despesas de
representação, nos termos das disposições legais constantes na
proposta do senhor presidente, que se aprovou;
9- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de destaque de
uma parcela de terreno com a área de 14.747,52 m2, ao terreno com a
área total de 29.495,08 m2, sito na Sesmaria do Colaço e Lagoa da
Amantela, E.N. 118, na freguesia de Benavente, emitir certidão de
destaque, nos termos da informação da DMOPPUD, de 11.12.2019, e
do parecer do chefe da Divisão, que se homologaram;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação da DMOPPUD, de
13.12.2019 e, em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela
de terreno com a área de 16 207.50m2, ao terreno com a área total
registada de 23 715.00m2, Rua João Batista, 25 – Foros de Almada,
freguesia de Santo Estevão, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Benavente sob o n.º 904/19940805, e certificar em
conformidade;
11- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 1724/19-1ªV
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata, e
atribuir ao imóvel sito na Travessa da Rua Nova, n.º 16, em Benavente,
o coeficiente de conservação “2”, a que corresponde o estado de
conservação “mau”;
12- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 1725/19-1ªV
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
presente ata, e atribuir ao imóvel sito na Rua Coronel Moura Mendes,
n.º 54, em Samora Correia, o coeficiente de conservação “3”, a que
corresponde o estado de conservação “médio”;
13- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETJ n.º
10658, de 16/12/2019 e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento
dos cadernos de atividades aos encarregados de educação constantes
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da lista que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa
à, totalizando 20,00 € (vinte euros);
14- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação
DMCETDJ n.º 10741, de 17/12/2019 e, nos termos da mesma, faturar
às Juntas de Freguesia de Benavente e de Samora Correia as refeições
escolares servidas aos diversos alunos que frequentaram os refeitórios
escolares no âmbito das atividades de Verão desenvolvidas, nos
valores respetivos de 1.867,50 € (mil oitocentos e sessenta e sete euros
e cinquenta cêntimos) e 994,00 € (novecentos e noventa e quatro
euros);
15- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação
DMCETDJ n.º 10676, de 17/12/2019 e, nos termos da mesma, faturar à
ADIC – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança, à
Sociedade Filarmónica de Benavente e à ETAM-DO – Associação
Desportiva e Cultural, as refeições escolares servidas no âmbito dos
programas de extensão de horário, componente de apoio à família, para
os alunos do 1.º ciclo do ensino básico que frequentam o Centro Escolar
de Benavente, EB 1 de Benavente e EB 1 Fonte dos Escudeiros, em
Samora Correia, nos valores respetivos de 3.678,47 € (três mil,
seiscentos e setenta e oito euros e quarenta e sete cêntimos), 602,00 €
(seiscentos e dois euros) e 70,08 € (setenta euros e oito cêntimos).

Benavente, 06 de janeiro de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

