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EDITAL N.º 113/2018
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 09 de abril de 2018
1- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de protocolo de parceria
na promoção da saúde no município e na prestação de apoio a pessoas
em situação de vulnerabilidade, a celebrar entre o Município de
Benavente e o Centro de Bem-Estar Social Padre Tobias, Fundação de
Solidariedade, e autorizar o senhor presidente da Câmara Municipal a
outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a reformulação do modo de
transferência das tranches mensais relativas ao apoio financeiro, para
2018, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Benavente e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Samora Correia;
3- Deliberou por unanimidade aprovar o Relatório de Gestão e Contas de
2017 da AR – Águas do Ribatejo, bem como a Certificação Legal de
Contas e o Relatório e Parecer do Fiscal Único, documentos que, por
fotocópia e depois de rubricados, constituem pasta anexa à ata;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, submeter à
apreciação e eventual aprovação da Assembleia Municipal a proposta
de aumento do capital social da AR – Águas do Ribatejo, E.M., S.A., por
incorporação de reservas, e a alteração da denominação da sociedade
e dos seus estatutos;
5- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, ratificar o despacho
do senhor vice-presidente que, presente que foi o Relatório Final do
concurso público com vista à prestação de serviços de higiene urbana
e salubridade pública das zonas urbanas de Benavente, Santo Estêvão
e Samora Correia, incluindo Porto Alto pelo período de 1 (um) ano,
determinou:
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A adjudicação do Lote n.º 1 – Serviço de limpeza e varrimento de ruas,
daquela prestação de serviços, pelo prazo de 1 (um) ano, ao
concorrente SUMA – Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A., pelo
valor de € 381.692,06 (trezentos e oitenta e um mil, seiscentos e
noventa e dois euros e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;
Quanto ao Lote n.º 2 – Serviços de limpeza de contentores, e porque
não foram apresentadas quaisquer propostas, não há lugar à
adjudicação quanto a este lote, nos termos do artigo 79.º n.º 1 alínea
a), pelo que determinou que a decisão de não adjudicação, bem como
os respetivos fundamentos, fosse notificada a todos os concorrentes,
de acordo com o n.º 2 do mesmo normativo;
Com a decisão de não adjudicação, determinou a revogação da
decisão de contratar, segundo o artigo 80.º n.º 1;
Aprovou, nos termos do artigo 98.º n.º 1, a minuta do contrato a
celebrar;
Que se notificasse o adjudicatário SUMA – Serviços Urbanos e Meio
Ambiente, S.A., nos termos do artigo 77.º n.º 3 alíneas a), b) e d), a
apresentar os documentos de habilitação a prestar a caução, no valor
de € 19.084,60 (dezanove mil, oitenta e quatro euros e sessenta
cêntimos), bem como pronunciar-se sobre a minuta do contrato a
celebrar, nos termos dos artigos 98.º n. 1 e 95.º n.º 1 alínea a);
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2627/2018, de
03/04/2018, e, nos termos da mesma, aderir ao procedimento de
aquisição de prestação de serviços externos de segurança e saúde no
trabalho, tendo em vista a formalização de acordo quadro nos termos e
pelos valores descritos, procedendo à abertura do respetivo concurso
público e aprovando o programa de concurso e o caderno de encargos
correspondente ao acordo quadro a celebrar, bem como os restantes
documentos inerentes à presente aquisição de serviços e a constituição
do júri do procedimento, nos termos preconizados, delegando neste as
competências propostas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, delegar no Conselho
Intermunicipal da CIMLT a competência para proferir decisão de
adjudicação, subdelegando no respetivo presidente as competências
para decidir quanto à reclamação da minuta de acordo quadro e para
proceder à outorga do mesmo, relativamente ao procedimento indicado,
em nome e em representação do Município.
Ainda deliberado, também por unanimidade, designar Mariana Beatriz
Abrantes Melo para gestora do Acordo Quadro;
7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu a concessão da licença especial de ruído requerida pelo
Rancho Típico Saia Rodada de Benavente para passagem de
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música/Karaoke no edifício sede / Largo do Jogo da Bola, 19, em
Benavente, dia 31 de março, das 21.00 horas às 02.00 horas, devendo
ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
8- Deliberou por unanimidade autorizar a empresa Luxor Living, Lda. a
ocupar a via pública com uma unidade móvel de rastreio auditivo
gratuito nos dias 13.04 e 14.06, na Av. Dr. Francisco Sousa Dias/junto
à igreja (Parque 25 de abril, em Benavente), no período compreendido
entre as 09.00h e as 18.00h, isentando a requerente do pagamento das
respetivas taxas;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores
Pedro Pereira, Florbela Parracho e Ricardo Oliveira, ratificar o despacho
do senhor vice-presidente que aprovou a minuta do contrato de
prestação de serviços de higiene urbana e salubridade pública das
zonas urbanas de Benavente, Santo Estêvão e Samora Correia,
incluindo Porto Alto pelo período de 1 (um) ano – Lote 1;
10- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
02585/2018, de 03-04, submetendo a proposta para desafetação do
domínio público de uma parcela de terreno urbana sita no Parque “25
de abril”, em Benavente, com a área de 1.244,68 m2 metros quadrados,
omissa na matriz predial urbana da freguesia de Benavente e na
Conservatória do Registo Predial, à apreciação e eventual aprovação
da Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n.º 1 do art. 25.º
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2538/2018, de
02 de abril, e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e
Saúde da empreitada de “Requalificação dos espaços exteriores,
reorganização de circulações e estacionamentos da Urbanização
Ribassor, em Benavente” e nomear o dr. Cláudio Alexandre Ferreira
Guedes para as funções de coordenador de segurança em obra;
12- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta para tipificação da
ocupação de espaços e respetivos preços na 2.ª edição do Festival do
Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas;
13- Deliberou por unanimidade aprovar a emissão de alvará de
licenciamento para o evento Benas Healthy Nigth, a realizar no dia 14
de abril;
14- Deliberou por unanimidade aprovar a concessão do apoio logístico para
o evento “Primavera Fest”, no dia 14 de abril na sede da ARCAS;
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15- Deliberou por unanimidade aprovar a transferência da verba de
1.135,47 € (mil, cento e trinta e cinco euros e quarenta e sete cêntimos)
para o Agrupamento de Escolas de Samora Correia, relativa ao
enchimento do depósito do gás do pavilhão da EB 2,3 do Porto Alto;
16- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta de proposta de contrato
de concessão de apoio financeiro no âmbito do programa 365 AlentejoRibatejo, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
17- Deliberou por unanimidade aprovar a informação social n.º 2089 e, nos
termos da mesma, a atribuição do escalão B ao aluno referenciado;
18- Deliberou por unanimidade aprovar a concessão do apoio solicitado
para a realização da Campanha Nacional de Prevenção dos Maus
Tratos na Infância e Juventude.

Benavente, 16 de abril de 2018.

O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

