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 265/2019
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 15 de julho de 2019
1- Deliberou por unanimidade, nos termos conjugados do art. 32.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua redação atual, com o n.º 4 do Despacho n.º
1234-A/2019, de 04 de fevereiro, o n.º 1 do art. 6.º do Regime Jurídico
do Serviço Público de Transporte de Passageiros e o n.º 5 do art. 234.º
da Lei do Orçamento de Estado para 2019, e do n.º 3 do art. 35.º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua redação atual, autorizar o acesso ao
financiamento do PART (Programa de Apoio à Redução Tarifária nos
Serviços Públicos de Transportes de Passageiros), bem como a
comparticipação mínima que incumbe ao Município de Benavente, que
se traduzirá nos montantes de 3.048,34 € (três mil, quarenta e oito euros
e trinta e quatro cêntimos) em 2019, 16.257,64 € (dezasseis mil,
duzentos e cinquenta e sete euros e sessenta e quatro cêntimos) em
2020 e 32.515,27 € (trinta e dois mil, quinhentos e quinze euros e vinte
e sete cêntimos) em 2021;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de apoio financeiro à
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Samora Correia,
no montante de 2.000,00 € (dois mil euros), correspondente a 10% do
custo de aquisição de uma nova viatura de transporte de doentes;
3- Deliberou por unanimidade autorizar a realização da despesa relativa
à aquisição de viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU)
16m3;
Aceitar o enquadramento das diligências tendentes à determinação do
valor estimado na consulta preliminar prevista no art. 35.º-A, e a
confirmação desse mesmo valor como valor base do procedimento;
Aprovar da escolha do procedimento de Concurso Público;
Aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos e os restantes
documentos inerentes à aquisição em causa, nomeadamente, a
constituição do júri do procedimento, bem como a delegação da
competência para prestar esclarecimentos no referido júri, nos termos
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preconizados na informação n.º 5568/2019, de 09 de julho, que se
homologa.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, designar o técnico
superior de eletromecânica, Vitor Manuel Matias Cardoso, como gestor
do contrato;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado por Bar do Concelho, Sociedade Unipessoal, Lda., para a
atuação de banda musical – “Tributo Anos 80” no Largo 25 de abril, 2,
em Samora Correia, das 21.00h do dia 06.07 às 02.00hh do dia 07.07,
devendo ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor vicepresidente que deferiu o pedido de concessão de licença especial de
ruído apresentado pela ARCAS – Associação Recreativa e Cultural
Amigos de Samora, para o Festival de Gastronomia (som de rua,
audições musicais e bailes) a levar a efeito na Praça da República, em
Samora Correia, de 05 a 14.07, das 19.00h às 02.00h, devendo ser
cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado pela Junta de Freguesia de Benavente, para realização
das Noites de Verão (concertos musicais e som de rua) no Parque 25
de abril, em Benavente, dias 05, 06, 10, 20 e 26.07.2019, das 18.00h à
01.00h, devendo ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado pela Junta de Freguesia de Benavente, para realização do
Benasvilla Sunset Party (passagem de música com DJ) no Jardim da
Fateixa, em Benavente, das 17.00h do dia 13.07 às 03.30h do dia 14.07,
devendo ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de concessão de licença especial de ruído
apresentado por Bar do Concelho, Sociedade Unipessoal, Lda., para a
atuação de banda musical – “Tributo Anos 70” no Largo 25 de abril, 2,
em Samora Correia, das 21.00h do dia 13.07 às 02.00h do dia 14.07,
devendo ser cumprido o Regulamento Geral do Ruído;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Célia Semeano Fernandes,
homologar e aprovar a informação n.º 5575, de 10/07/2019 e, de acordo
com a mesma, proceder à abertura do concurso público para a
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empreitada de “Arrelvamento sintético do campo de futebol de Santo
Estêvão”, aprovando o anúncio, programa de procedimento, caderno de
encargos, plano inicial de consignação, mapa de quantidade de
trabalhos, estimativa orçamental, projeto de execução, plano de
segurança e saúde em fase de projeto, plano de prevenção e gestão de
resíduos de construção e demolição, bem como os restantes
documentos inerentes à presente empreitada e a constituição do júri do
procedimento, nos termos preconizados, delegando a competência no
júri do procedimento, para prestação de esclarecimentos na fase de
apresentação de propostas.
Mais deliberou, igualmente por maioria, com a abstenção dos senhores
vereadores em representação do PS, Pedro Pereira e Célia Semeano
Fernandes, nomear o engenheiro civil, José Hugo Monteiro Rosa
Freitas, para diretor de fiscalização e gestor do contrato;
10- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho exarado pelo senhor
presidente na ata do júri do concurso da empreitada de: “Requalificação
do Parque Ruy Luís Gomes (Álamos) – Samora Correia”, relativa à
apreciação do pedido de prorrogação para entrega de propostas,
apresentado pela interessada Construções Casimiro, S.A.;
11- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 04-07-2019, e manifestar a intenção de aprovar a
proposta nela contida, de criação de um lugar de estacionamento para
pessoas portadoras de deficiência, localizado entre as duas zonas de
paragem e estacionamento para cargas e descargas, existente nas
imediações do edifício sede da Junta de Freguesia de Benavente,
promovendo a audiência prévia dos interessados e a consulta das
entidades intervenientes;
12- Deliberou por unanimidade homologar a informação dos serviços e
manifestar a intenção de aprovar a proposta de ordenamento de trânsito
nela contida, para a Ladeira dos Carrascos n.º 11, em Benavente,
promovendo a audiência prévia dos interessados e a consulta das
entidades intervenientes;
13- Deliberou por unanimidade manifestar a disponibilidade da Câmara
Municipal para prestar o apoio logístico solicitado pela Comissão
Organizadora do Carnaval de Benavente, para participação na Festa
em Honra de N.ª Sra. da Paz, de 2 a 6 de agosto;
14- Deliberou por unanimidade manifestar a disponibilidade da Câmara
Municipal para prestar o apoio logístico solicitado pela Associação de
Jovens de Samora Correia, para as comemorações do Dia Mundial da
Juventude, a levar a efeito na Praça da República no dia 10 de agosto;
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15- Deliberou por unanimidade manifestar a disponibilidade da Câmara
Municipal para prestar o apoio logístico solicitado pela Direção da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente, para
realização da 2.ª edição do Benavente Fan Event for Lego Lovers, a
levar a efeito no quartel dos Bombeiros no período compreendido entre
27 de julho e 04 de agosto.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, autorizar a colocação de
um pequeno outdoor na estrutura fixada num poste existente junto ao
posto de combustível da Repsol, em Benavente;
16- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 5350, de
03/07/2019 e, nos termos da mesma, revogar a deliberação tomada
pela Câmara Municipal em 15/04/2019, no que concerne à faturação, à
ADIC – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança, das
refeições escolares servidas no âmbito dos programas de extensão de
horário, componente de apoio à família, para os alunos do 1.º ciclo do
ensino básico que frequentam a EB 1 Fonte dos Escudeiros, em
Samora Correia, no valor de 5.529,02 € (cinco mil, quinhentos e vinte e
nove euros e dois cêntimos), e proceder à subsequente anulação da
fatura, entretanto, emitida.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, faturar à ADIC –
Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança o valor de
5.321,70 (cinco mil, trezentos e vinte e um euros e setenta cêntimos),
correspondente às refeições escolares servidas no âmbito dos
programas de extensão de horário, componente de apoio à família,
para os alunos do 1.º ciclo do ensino básico que frequentam a EB 1
Fonte dos Escudeiros, em Samora Correia, de acordo com o mapa que,
por fotocópia e depois de rubricado, constitui pasta anexa à ata.

Benavente, 22 de julho de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

