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EDITAL N.º 245/2019
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 01 de julho de 2019
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de apoio a Moçambique
e, nos termos da mesma, transferir a verba de 2.623,90 € para a
organização não governamental APOIAR;
2- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
4866/2019 – SI, relativa a abate de material ao inventário, devendo
proceder-se em conformidade com o preconizado na mesma;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o requerimento apresentado pela Comissão da Festa da
Amizade/Sardinha Assada de Benavente 2019, para emissão de alvará
de licenciamento para realização da respetiva festa popular, encierros
e largadas de touros, a ter lugar de 27 a 30 de junho;
4- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido da Junta de
Freguesia de Samora Correia, para realização do evento designado
Samora Equestre 2019, a ter lugar nos dias 12, 13 e 14 de julho
(integrado no Festival de Gastronomia das Lezírias Ribatejanas, em
parceria com a ARCAS e com a colaboração de alguns criadores),
prestar o apoio logístico solicitado, dentro da capacidade de resposta
que o Município tem no presente momento, face às inúmeras
solicitações, nesta época do ano, próprias das festas e outras iniciativas
que anualmente se realizam, devendo a questão das refeições ser
avaliada em conjunto com a Junta de Freguesia de Samora Correia;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de intervenção
arqueológica no forno romano da Herdade Monte dos Condes, em
Santo Estêvão – Campanha arqueológica de 15 a 26 de julho, e assumir
os respetivos custos;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETDJ n.º
5074, de 25/06/2019 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 ata, totalizando 40,00 € (quarenta euros);
7- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETDJ n.º
5075, de 25/06/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a atribuição de
novos escalões e alterar os já atribuídos, todos constantes da lista que,
por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata.

Benavente, 08 de julho de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

