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EDITAL N.º 303/2019
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 05 de agosto de 2019
1- Deliberou por unanimidade autorizar a abertura do procedimento de
ajuste direto tendente à aquisição e instalação de equipamentos de
iluminação pública, ao abrigo ao contrato de Acordo Quadro n.º
05/2017, celebrado na sequência do procedimento de concurso público
n.º 07/2016/CEE, bem como a realização da despesa inerente ao
contrato a celebrar, manifestando concordância com a inaplicabilidade
de restrições à contratação.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, aprovar o convite para
apresentação de proposta e a entidade a convidar, bem como a
designação do serviço proposto para a condução do procedimento e a
nomeação do gestor do contrato, nos termos preconizados na
informação n.º 6018/2019, de 25 de julho, que homologou;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de licença especial de ruído apresentado pela
Associação de Festas em Honra de N.ª Sra. de Fátima – Barrosa, para
realização da festa anual (lançamento de fogo em balonas e de artifício,
concertos musicais, bailes, vacadas e som de rua), a levar a efeito no
recinto das festas e ruas da aldeia de 26 a 28 de julho (dia 26 e 27, das
08.00H às 04.00h; dia 28, das 08.00h às 02.00h), devendo ser cumprido
o Regulamento Geral do Ruído;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6157, de
31/07/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
relativo à empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para
Benavente e Samora Correia – Rede ciclável e pedonal de Samora
Correia (Entre os PK 31+694 e 35+119 da EN 118)” e autorizar o senhor
presidente da Câmara Municipal a outorgar no mesmo;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6158, de
31/07/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
relativo à empreitada de “Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes
(Álamos) – Samora Correia” e autorizar o senhor presidente da Câmara
Municipal a outorgar no mesmo;
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5- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6153, de
30/07/2019 e, nos termos da mesma, aprovar os erros e omissões da
empreitada de “Execução da requalificação urbana do centro histórico
de Benavente – Parque de estacionamento periférico”, constantes do
novo mapa de quantidades de trabalho, não alterando o preço base do
procedimento, estimado em 336.000,00 € (trezentos e trinta e seis mil
euros).
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, prorrogar o prazo para
apresentação de propostas até ao dia 21 de agosto de 2019;
6- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final da empreitada de
“Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes (Álamos) – Samora
Correia” e, em face do mesmo, aprovar a proposta para efeitos de
adjudicação, constante do quadro de classificação final, com exclusão
da restante, e adjudicar a empreitada à empresa UNIKONSTRÓI, Lda.,
pelo valor de 1.185.000,06 € (um milhão, cento e oitenta e cinco mil
euros e seis cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, e
pelo prazo de execução de 480 (quatrocentos e oitenta) dias;
7- Deliberou por unanimidade homologar a proposta de decisão de
adjudicação da empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para
Benavente e Samora Correia – Rede ciclável e pedonal de Samora
Correia (entre os PK 31 + 694 e 35 + 119 da EN 118)” e, nos termos da
mesma, adjudicar a empreitada à empresa UNIKONSTRÓI, Lda., pelo
valor de 349.400,01 € (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos
euros e um cêntimo), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, com
prazo de execução de 270 (duzentos e setenta) dias;
8- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 6095,
de 29/07/2019 e, de acordo com a mesma, proceder à abertura do
concurso público para a empreitada de “Reabilitação das piscinas
municipais de Benavente – Eficiência energética”, aprovando o anúncio,
programa do procedimento, caderno de encargos, mapa de quantidade
de trabalhos, estimativa orçamental, projeto de execução, plano de
segurança e saúde em fase de projeto e 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 neste a
competência para a prestação de esclarecimentos solicitados pelos
interessados na fase de apresentação de propostas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, nomear o engenheiro
eletrotécnico Paulo Renato Ribeiro Manito para diretor de fiscalização
da obra e gestor do contrato;
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9- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 6154,
de 30/07/2019 e, de acordo com a mesma, proceder à abertura do
concurso público para a empreitada de “Requalificação do museu
municipal de Benavente”, aprovando o anúncio, programa do
procedimento, caderno de encargos, mapa de quantidade de trabalhos,
estimativa orçamental, projeto de execução, plano de segurança e
saúde e 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 neste a competência para a prestação de
esclarecimentos solicitados pelos interessados na fase de
apresentação de propostas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, nomear a engenheira civil
Maria Manuel Couto da Silva para diretora de fiscalização da obra e
gestora do contrato;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação da Gestão
Urbanística, de 24.07.2019 e, nos termos da mesma, aceitar a receção
provisória das obras de urbanização do loteamento urbano sito na
Estrada das Vagonetas, em Samora Correia, e aprovar a redução da
caução para garantir a boa e regular execução dessas obras, prestada
mediante a entrega das três garantias bancárias:
- n.º 72006789027 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de
Salvaterra de Magos, C.R.L, em 58.944,04 € (cinquenta e oito mil,
novecentos e quarenta e quatro euros e quatro cêntimos) passando a
garantia bancária a ter o valor de 5.894,40 € (cinco mil, oitocentos e
noventa e quatro euros e quarenta cêntimos);
- n.º 72006794757 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de
Salvaterra de Magos, C.R.L, em 35.706,56 € (trinta e cinco mil,
setecentos e seis euros e cinquenta e seis cêntimos) passando a
garantia bancária a ter o valor de 3.570,66 € (três mil, quinhentos e
setenta euros e sessenta e seis cêntimos);
- n.º 72006883173 emitida pela Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de
Salvaterra de Magos, C.R.L, passando a garantia bancária a ter o
valor de 1.219,18 € (mil, duzentos e dezanove euros e dezoito
cêntimos);
11- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o requerimento apresentado pela Comissão de Festas em
Honra de N.ª Sra. de Fátima – Barrosa, para emissão de alvará de
licenciamento para a realização da Festa Anual, bem como largada de
toiros, a ter lugar de 26 a 28 de julho;
12- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o requerimento apresentado pela Comissão de Festas em
Honra de N.ª Sra. da Paz – Benavente, para emissão de alvará de
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licenciamento para a realização da Festa Anual, bem como largada de
toiros, a ter lugar de 02 a 06 de agosto;
13- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
ARCAS – Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora para
realização da Festa em Honra de N.ª Sra. de Oliveira e N.ª Sra. de
Guadalupe, a decorrer no período compreendido entre 15 e 19 de
agosto, sendo que as apólices de seguro vigentes respeitam, apenas, a
acidentes pessoais para campinos e colaboradores das tronqueiras, à
deslocação dos animais de e para o local dos eventos e a danos contra
terceiros, eventualmente provocados pela fuga de animais;
14- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a
atribuição do escalão B aos alunos referenciados na informação social
n.º 6126/2019, que homologou, a título excecional e verificada que foi a
necessidade da família;
15- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a
atribuição do escalão A ao aluno referenciado na informação social n.º
6127/2019, que homologou, a título excecional e verificada que foi a
necessidade da família.
Benavente, 12 de agosto de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

