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EDITAL N.º 219/2019
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 03 de junho de 2019
1- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 4240, de
28/05/2019 e, nos termos da mesma, proceder à abertura do concurso
público para a empreitada de “Requalificação do Parque Ruy Luís
Gomes (Álamos) – Samora Correia”, sem recurso à divisão em lotes, de
acordo com a fundamentação apresentada, e aprovar o programa de
concurso, o caderno de encargos e os restantes documentos inerentes
à empreitada, bem como a constituição do júri do procedimento, nos
termos preconizados, delegando a competência no júri do
procedimento, para prestação de esclarecimentos.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, nomear a técnica superior,
Cátia Vanessa Passos Correia, para gestora do contrato e diretora de
fiscalização.
2- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de atribuição de
subsídio à Associação Talentos à Descrição, à Associação Follow
Dance, à Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 66 de
Benavente, à Associação Teatral Revisteiros, ao Grupo Etnográfico
Samora e o Passado, ao Rancho Típico Saia Rodada, à Sociedade
Filarmónica Benaventense, à Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão,
à Sociedade Filarmónica União Samorense, à Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Benavente – AHBVB, à Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários de Samora Correia – AHBVSC, à
Associação de Jovens de Samora Correia – AJSC, à Associação
recreativa do Porto Alto – AREPA e ao ATENEUGISC, nos termos do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de
Benavente;
3- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de ContratosPrograma de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de
Benavente e a ADCB, a AREPA, o ATENEUGISC, o Benavente Futsal
Clube Associação – BFCA, o Clube de Futebol Estevense, o Clube TT
de Benavente, o Clube União Artística Benaventense – CUAB, a ETAMDO, o Grupo Desportivo de Benavente, o Grupo Desportivo de Samora
Correia, a Juventude Desportiva Almansor – JDA, o Núcleo de Andebol
de Samora Correia – NASC, o 3B Triatlo de Benavente, a Associação
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Clássicos e Antigos da Lezíria – ACAL, a Associação Desportiva e
Recreativa das Areias – ADRA, a Associação Humanitária Bombeiros
Voluntários de Benavente – AHBVB, a Associação Humanitária
Bombeiros Voluntários de Samora Correia – AHBVSC, a Associação de
Jovens de Benavente – AJB, a Casa do Benfica de Samora Correia, o
Centro Columbófilo de Samora Correia, a Comissão de Melhoramentos
União e Progresso da Coutada Velha – CMUPCV, o Clube Ornitológico
de Samora Correia, a Fundação Antiga Casa Real de Samora Correia,
a Comissão Organizadora da Festa da Amizade – Sardinha Assada de
Benavente, o Almansor Motor Clube, a Sociedade Filarmónica de Santo
Estêvão e a Sociedade Filarmónica de Samora Correia, nos termos dos
artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e do Decreto-Lei
n.º 273/2009, de 01 de outubro alterado pelas Leis n.ºs 74/2013, de 6
de setembro, e 101/2017, de 28 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º
41/2019, de 26 de março;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que determinou que se iniciasse o processo de concurso para seleção
da entidade financeira com vista à contração de um empréstimo
bancário até ao montante de 2.455.000,00 € a distribuir por diversos
projetos de pavimentação, e que, para o efeito, fossem solicitadas
propostas às entidades bancárias com balcões na área do município;
5- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Inventário e Cadastro e, nos termos da mesma, indemnizar diretamente
o lesado pelos danos em veículo automóvel matrícula 62-DA-71, no
valor de 109,52 € (cento e nove euros e cinquenta e dois cêntimos),
mediante entrega de documento comprovativo da despesa realizada;
6- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão da licença de instalação
e funcionamento de tenda de circo na Lagoa dos Álamos, freguesia de
Samora Correia, durante os dias 14, 15 e 16 de junho;
7- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 4203,
de 27/05/2019, relativa a liberação da caução prestada / termo do 3.º
ano do prazo de garantia da empreitada de “Requalificação dos
balneários do pavilhão gimnodesportivo de Samora Correia”, devendo
ser adotados os procedimentos preconizados;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou e aprovou a informação DMCETDJ n.º 4086, de
22/05/2019, relativa ao pedido de emissão de alvará para o III Rali
Histórico Vale do Tejo, a realizar dia 25 de maio de, e considerando a
urgência, autorizou a respetiva emissão, ao abrigo do n.º 3 do artigo
35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12.09;
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9- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão do alvará de
licenciamento para o “Fim de Semana da Freguesia de Santo Estêvão”,
a ter lugar nos dias 8 e 9 de junho, e que inclui a passagem de vacas
pela Rua Manuel Martins Alves;
10- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico para a realização
do 33.º SAMORGINA, a realizar dia 8 de junho;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETDJ n.º
4192, de 27/05/2019 e, nos termos da mesma, transferir a verba em
causa para o aluno mencionado na relação que, por fotocópia e depois
de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
12- Deliberou por unanimidade, com base no respetivo relatório final,
aprovar a proposta de atribuição de Bolsas de Estudo de Mérito, Ensino
Superior e Secundário, respeitantes ao ano letivo 2018/2019.

Benavente, 11 de junho de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

