MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Câmara Municipal
Contribuinte n.º 506 676 056
2130-038 Benavente – Tel. 263 519 600 (8 linhas) – Fax 263 519 648/9

EDITAL N.º 156/2020
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 29 de junho de 2020
1- Deliberou por unanimidade atribuir apoio financeiro às Associações
Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Benavente e de Samora
Correia, de junho a dezembro do ano em curso, no montante de 79.205,85
€ (setenta e nove mil, duzentos e cinco euros e vinte e cinco cêntimos) para
cada Associação, correspondendo a 9/14 do montante transferido no ano
anterior, e que as transferências financeiras se efetuem em sete tranches
mensais, conforme o quadro constante na proposta, devendo os respetivos
compromissos ser agendados, para liquidação, de acordo com as tranches
e para efeitos da LCPA (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso);
2- Deliberou por unanimidade manifestar o interesse na celebração do
protocolo de colaboração técnica e financeira tripartido, entre o Fundo
Ambiental, o Município de Benavente e o ICNF – Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas, I.P., visando o apoio do Fundo Ambiental para
a promoção da cogestão da Reserva Natural do Estuário do Tejo,
concordar com a respetiva minuta e autorizar o senhor presidente a
outorgar no mesmo, logo que estejam reunidas as condições legais para o
efeito, com a efetiva assunção, pelo Município de Benavente, das
competências previstas no Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21/08;
3- Deliberou por unanimidade autorizar a despesa para a comparticipação
nacional do Município de Benavente, no âmbito das Brigadas de Sapadores
Florestais da Lezíria do Tejo, no valor total de 10.696,07 € (dez mil,
seiscentos e noventa e seis euros e sete cêntimos) – ano de 2018 –
2.753,45 € (dois mil, setecentos e cinquenta e três euros e quarenta e cinco
cêntimos); 1.º semestre do ano de 2019 – 3.853,25 € (três mil, oitocentos e
cinquenta e três euros e vinte e cinco cêntimos) e 2.º semestre do ano de
2019 – 4.089,37 € (quatro mil e oitenta e nove euros e trinta e sete
cêntimos) – e correspondentes cabimentos e compromissos orçamentais;
4- Deliberou por unanimidade autorizar a despesa para a comparticipação
nacional do Município de Benavente, no âmbito do Fundo COVID-19, no
valor total de 21.493,18 € (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três
euros e dezoito cêntimos), e correspondentes cabimento e compromisso
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orçamental, confirmando, assim, a manifestação de intenção já plasmadas
nas deliberações do Conselho Intermunicipal da CIMLT que, por fotocópia
e depois de rubricadas, constituem para anexa à ata;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de revisão, para o mês de
junho de 2020, das medidas excecionais adicionais de apoio às Instituições
Particulares de Solidariedade Social;
6- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de que
a Câmara Municipal autorize a instalação de esplanada aberta em frente
ao “Café-Restaurante Sodadi”, sito na Rua D. Manuel I, lote 4 – loja B, em
Samora Correia, até ao final do ano, de acordo com as medidas
excecionais e, caso elas não sejam prorrogadas, deve a utilização da
mesma ser rebatida, porque ocupa lugares de estacionamento;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 7050, de
24/06/2020 e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos ajustado
ao plano final de consignação da empreitada de “Reabilitação das piscinas
municipais de Benavente – Eficiência energética”;
8- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 7074, de
24/06/2020, referente à receção definitiva / extinção de caução e reforço de
caução da empreitada de “Pavimentação na Rua dos Serras, Porto Alto,
Samora Correia”, devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
9- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 7073, de
24/06/2020, referente à receção definitiva / extinção de caução e reforço de
caução da empreitada de “Pavimentação do largo adjacente à Associação
de Desenvolvimento, Cultura e Recreio dos Arados – Samora Correia”,
devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 7095, de
24/06/2020 e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos ajustado
ao plano final de consignação da empreitada de “Mobilidade urbana
sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede ciclável e pedonal
de Benavente (entre o PK 39+330 e 41+480 da EN 118)”;
11- Deliberou por unanimidade homologar a Informação da Gestão Urbanística,
de 19.06.2020, relativa ao processo de construção de 3 moradias
unifamiliares isoladas, garagens e muro de vedação, a erigir numa parcela
de terreno com a área de 3.603,00 m2, sita na Estrada da Carregueira, em
Samora Correia. e, nos termos da mesma, aceitar as áreas de cedência em
causa, podendo o projeto de arquitetura ser aprovado;
12- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão Urbanística,
de 24-06-2020 e, em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela
de terreno com a área de 934,00m2, do terreno com a área total registada
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de 2.258,50m2, sito na Estrada da Samorena, freguesia de Samora Correia,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º
3732/19980810, e certificar em conformidade.

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

(Carlos António Pinto Coutinho)

