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EDITAL N.º 90/2019
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 18 de março de 2019
1- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho exarado pelo senhor
presidente no relatório final do procedimento para 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 2 (dois) anos, no sentido da não adjudicação e da revogação
da decisão de contratar;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho exarado pelo senhor
presidente, concordando com os fundamentos da informação da técnica
superior, Carina Filipe Oliveira Teles, homologo-a e, nessa
conformidade, autorizando a que se procedesse, de acordo com o
proposto, à adesão ao procedimento a lançar no quadro da Central de
Compras Eletrónicas – CIMLT, tendo em vista a celebração do acordo
quadro para a aquisição de apólices de seguros, autorizando, ainda, a
despesa, bem como a abertura do procedimento de concurso público
com publicação de anúncio no JOUE, no termos e condições previstas
nos pontos 1 a 8 da informação referida, anteriormente, nomeadamente
a delegação e subdelegações de competências e, por último, aprovando
as peças do procedimento e a fundamentação para a não realização do
procedimento por lotes;
3- Deliberou por unanimidade autorizar a consolidação definitiva da
mobilidade intercarreiras do trabalhador, João Alexandre Foguete
Santos, da carreira e categoria de assistente técnico para técnico
superior, com efeitos a partir de 1 de março.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, que se considere o
trabalhador posicionado na 2.ª posição, nível 15 da tabela remuneratória
única, a que corresponde a remuneração de 1.201,48 € (cfr Decreto
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho e a Portaria n.º 1553-C/2008,
de 31 de dezembro).
4- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 1698,
de 28/02/2019, relativa a liberação da caução / termo do 2.º ano do
prazo de garantia da empreitada de “Beneficiação / Reabilitação de
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pavimentos em arruamentos nas freguesias de Benavente, Barrosa e
Santo Estêvão – 2.ª fase”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
5- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 1880,
de 06/03/2019, relativa a liberação de caução / termo do 4.º ano do
prazo de garantia da empreitada de “Execução de rede de drenagem
de águas pluviais no Bairro das Acácias, em Samora Correia”, devendo
ser adotados os procedimentos preconizados;
6- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 1877,
de 06/03/2019, relativa a liberação da caução / termo do 4.º ano do
prazo de garantia da empreitada de “Reparação / Substituição de um
troço de coletor pluvial entre o Bairro das Acácias e a Av. O Século, em
Samora Correia”, devendo ser adotados os procedimentos
preconizados;
7- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 1984,
de 11/03/2019, relativa a liberação da caução / termo do 4.º ano do
prazo de garantia da empreitada de “Reparação do pavimento do Alto
da Bela Vista – Jardim de Santo António, em Benavente”, devendo ser
adotados os procedimentos preconizados;
8- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 28.02.2019 e, em conformidade com a
mesma, certificar que o prédio com a área de 74.680,00 m², situado em
Farilhões, freguesia de Benavente, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Benavente sob o n.º 4137/20050620, da freguesia
de Benavente, e inscrito nas matrizes prediais de natureza rústica sob
o artigo n.º 2 da secção CU, e sob o artigo n.º 2 da secção AN, da
mesma freguesia, se encontra, fisicamente, dividido em duas parcelas
rústicas autónomas distintas, separadas pelo Canal do Sorraia do AHVS
(Aproveitamento Hidroagrícola do Vale do Sorraia) e sua faixa de
proteção;
9- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição do
topónimo “Rua dos Moleiros” e de numeração de polícia para o
arruamento sito nos Foros de Almada, freguesia de Santo Estêvão,
devidamente assinalado em planta de localização anexa à informação
do serviço de Informação Geográfica, de 26.02.2019, 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;
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10- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, emitir parecer
prévio, não vinculativo, favorável à construção da subestação de
distribuição de energia elétrica de Benavente, a qual também incluirá a
demolição dos edifícios devolutos existentes no local;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do senhor
vereador em representação do PSD, Ricardo Oliveira, emitir parecer
favorável à regularização de exploração pecuária de classe 1 e
atividades pecuárias complementares, instaladas na Herdade do
Arneiro Grande, em prédio descrito na Conservatória do Registo Predial
de Benavente sob o n.º 5860, da freguesia de Samora Correia, com a
área de 314,5640 hectares, condicionado à legalização dos dois
pavilhões e à finalização do processo de autorização de utilização, nos
termos da informação técnica e do parecer do chefe de Divisão, que se
homologam;
12- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o requerimento apresentado pela Associação Desportiva e
Recreativa das Areias, de emissão de alvará de licenciamento para
realização de vacada no dia 10 de março de 2019, das 15 às 19 horas;
13- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Santo Estêvão, para a realização das atividades
programadas para os sábados de 23 de março a 13 de abril, no âmbito
do evento “Mês da Túbera e do Espargo”;
14- Deliberou por unanimidade, com base na proposta apresentada pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia,
atribuir a Medalha de Bons Serviços Municipais, Grau Prata, à bombeira
de 2.ª classe, Lídia Maria Salvador Paulino.

Benavente, 25 de março de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

