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EDITAL N.º 489/2019
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 02 de dezembro de 2019
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de protocolo de
colaboração entre a Autoridade Nacional de Comunicações “ANACOM”
e o Município de Benavente, no âmbito da divulgação de informação e
apoio à população sobre o processo de alteração da rede TDT, no
contexto da libertação da faixa dos 700MHz, e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando:
- a deliberação tomada em sessão extraordinária realizada em 01 de
agosto de 2019, da Assembleia Municipal de Benavente, sob proposta
da Câmara Municipal, que autorizou a contração do empréstimo junto
do BPI;
- a deliberação da Câmara Municipal de 12 de agosto de 2019, que
aprovou a minuta do contrato a celebrar com o BPI;
- que o Tribunal de Contas, em processo de visto prévio, sugeriu a
ponderação da alteração ao contrato, ainda que por adenda, visando a
respetiva conformação legal, expurgando as cláusulas consideradas
abusivas;
- a morosidade do banco em estabelecer o clausulado da adenda ao
contrato;
- a urgência no reenvio do contrato e da adenda ao Tribunal de Contas;
- que se está perante circunstâncias excecionais e não ser possível
reunir, extraordinariamente, a Câmara Municipal antes do fim do prazo
do envio do processo ao Tribunal de Contas,
determinou, ao abrigo da competência que lhe é conferida pelo n.º 3 do
art. 35.º do Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da
adenda ao contrato de empréstimo com o BPI;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando a urgência na aquisição de gasóleo a granel, ao
abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
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homologou a informação n.º 9827/2019 e, nos termos da mesma,
determinou que se adjudicasse o procedimento à empresa Lubrifuel –
Combustíveis e Lubrificantes Lda., pelo preço contratual de €
224.256,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando que:
o concerto solidário com a Banda da PSP se reveste de caráter
solidário, com o objetivo de angariar fundos para fazer face à aquisição
de viatura de combate a incêndios para a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Benavente, para substituição da que ficou
inoperacional na sequência de acidente rodoviário, na deslocação para
combate a incêndio;
a operacionalidade dos bombeiros se reveste da maior importância
para a nossa comunidade;
o pedido de apoio foi rececionado na Câmara, no dia 25.11.2019, não
permitindo o agendamento em tempo útil para deliberação da Câmara
Municipal;
na reunião de Câmara Municipal realizada no dia 25.11.2019, foram
auscultados os vereadores sobre a possibilidade de a Câmara prestar
o apoio solicitado, tendo merecido a concordância de todos;
ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12.09,
determinou, excecionalmente, que a Câmara Municipal assumisse os
custos com a licença da SPA e da PassMúsica;
5- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9855, de
25/11/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta de aditamento
ao contrato avulso n.º 39/2019, referente à empreitada de “Reabilitação
das piscinas municipais de Samora Correia – Eficiência energética”, e
autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9877, de
26/11/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta de aditamento
ao contrato avulso n.º 31/2019, referente à empreitada de “Execução da
requalificação urbana do centro histórico de Benavente – Parque de
estacionamento periférico”, e autorizar o senhor presidente a outorgar
no mesmo;
7- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9896, de
26/11/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente à empreitada de “Requalificação do Museu Municipal”, e
autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação n.º 9895, de 26/11/2019, e aprovou a
minuta do contrato referente à empreitada de “Requalificação do Museu
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Municipal”, ao abrigo do n.º 3, do artigo n.º 35 do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
9- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 9759,
de 21/11/2019, relativa à liberação da caução / termo do 4.º ano do
prazo de garantia da empreitada de “Alteração e ampliação da escola
EB1 de Santo Estêvão – Reparação de deficiências de construção”,
devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
10- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9763, de
21/11/2019 e, nos termos da mesma, nomear Ana Maria Ribeiro
Madelino Ferreira, assistente técnica, como gestora do contrato da
empreitada de “Requalificação do Museu Municipal de Benavente” e
manter a técnica superior, Maria Manuel Couto da Silva, engenheira
civil, como diretora de fiscalização, nomeadamente, para efeitos da
verificação e acompanhamento da execução dos trabalhos a executar
no âmbito da referida empreitada;
11- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final do procedimento
relativo à “Requalificação do Museu Municipal de Benavente” e, em face
do mesmo, aprovar as propostas para efeitos de adjudicação,
constantes do quadro de classificação final, com exclusão das
restantes, e adjudicar a empreitada à concorrente HABITÂMEGA,
Construções, S.A., pelo valor de 1.536.109,67 € (um milhão, quinhentos
e trinta e seis mil, cento e nove euros e sessenta e sete cêntimos), a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor, e pelo prazo de execução de
540 (quinhentos e quarenta) dias, acrescidos de 730 (setecentos e
trinta) dias, ou seja, 2 anos, para a manutenção;
12- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9899, de
27/11/2019 e, nos termos da mesma, nomear Ana Maria Ribeiro
Madelino Ferreira, assistente técnica, como gestora do contrato da
empreitada de “Reabilitação das piscinas municipais de Benavente –
Eficiência energética” e manter o técnico superior, Paulo Renato Ribeiro
Manito, engenheiro eletrotécnico, como diretor de fiscalização,
nomeadamente, para efeitos da verificação e acompanhamento da
execução dos trabalhos a executar no âmbito da referida empreitada;
13- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9889, de
26/11/2019 e, nos termos da mesma, nomear Ana Maria Ribeiro
Madelino Ferreira, assistente técnica, como gestora do contrato da
empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para Benavente e
Samora Correia – Rede ciclável e pedonal de Benavente (entre os PK
39+330 e 41+480 da EN118)” e manter a técnica superior, Cátia
Vanessa Passos Correia, engenheira civil, como diretora de
fiscalização, nomeadamente, para efeitos da verificação e
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acompanhamento da execução dos trabalhos a executar no âmbito da
referida empreitada;
14- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9791, de
22/11/2019 e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e
Saúde da empreitada de “Reabilitação das piscinas municipais de
Samora Correia – Eficiência energética” e nomear o dr. Cláudio
Alexandre Ferreira Guedes para as funções de coordenador de
segurança em obra;
15- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 9780, de
22/11/2019 e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e
Saúde da empreitada de “Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes
(Álamos) – Samora Correia” e nomear o dr. Cláudio Alexandre Ferreira
Guedes para as funções de coordenador de segurança em obra;
16- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação DMCETJ n.º 9736, de 21/11/2019 e
deferiu o pedido apresentado pela Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Benavente, para emissão de alvará de
licenciamento para realização da Caminhada/Corrida Solidária “Correr
por uma Causa”, a ter lugar no dia 24 de novembro em Benavente, com
início às 10.15 horas e términus às 13.00 horas;
17- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETJ n.º 9901,
de 27/11/2019 e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento dos
cadernos de atividades aos encarregados de educação constantes da
lista que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
ata, totalizando 249,20 € (duzentos e quarenta e nove euros e vinte
cêntimos);
18- Deliberou por unanimidade homologar a informação DMCETJ n.º 9902,
de 27/11/2019 e, nos termos da mesma, aprovar a atribuição de novos
escalões constantes da lista que, por fotocópia e depois de rubricada,
constitui pasta anexa à ata;
19- Deliberou por unanimidade aprovar o realojamento provisório do casal
referenciado na informação social n.º 9943, que se homologou, numa
habitação de rés-do-chão, sita na Estrada da Carregueira n.º 61, r/c,
tipologia T2, em Samora Correia, pelo período máximo de 3 meses,
garantindo o tempo útil para conseguirem encontrar uma solução
habitacional definitiva.
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Benavente, 09 de dezembro de 2019.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

