MUNICÍPIO DE BENAVENTE
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Contribuinte n.º 506 676 056
2130-038 Benavente – Tel. 263 519 600 (8 linhas) – Fax 263 519 648/9

EDITAL N.º 57/2020
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 24 de fevereiro de 2020
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de apoio para a
beneficiação e manutenção de infraestruturas da sede da Associação
de Socorros Mútuos Benaventense, nos termos do Regulamento
Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de Benavente;
2- Deliberou por unanimidade manifestar o interesse do Município de
Benavente na adesão à campanha “Por um País com Bom Ar” e ao Dia
Nacional do Ar, prestar apoio na sua divulgação, através dos meios
próprios, e aprovar a minuta do protocolo de cooperação com a APA,
autorizando a respetiva outorga pelo senhor presidente;
3- 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, autorizar os
procedimentos tendentes ao desenvolvimento do processo de consulta
às instituições de crédito referenciadas na proposta em apreço, para
aferição de condições eventualmente mais favoráveis que as
constantes da Linha BEI PT 2020 – Autarquias, com vista à contração
de um empréstimo de longo prazo, por quinze anos, até ao montante de
989.605,32 € (novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinco euros
e trinta e dois cêntimos), e aprovar o Convite a endereçar àquelas
instituições de crédito, bem como as condições nele contidas;
4- Deliberou por unanimidade aderir ao protocolo de parceria com a AMA
(Agência para a Modernização Administrativa), o IRN (Instituto dos
Registos e do Notariado) e o IGFEJ (Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça), visando a inclusão da valência de renovação
do Cartão de Cidadão no Espaço de Cidadão de Samora Correia, e
autorizar o senhor presidente a assinar o respetivo termo de adesão;
5- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando a urgência na aquisição e instalação de
equipamentos de iluminação pública, ao abrigo do disposto no n.º 3 do
art.º 35.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei
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n.º 75/2013, de 12 de setembro, homologou a informação n.º
1812/2020, de 13 de fevereiro e, nos termos desta, autorizou a despesa
a ela inerente, aprovou as peças do procedimento e determinou a
abertura do mesmo;
6- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando a urgência na aquisição e instalação de
equipamentos de iluminação pública, 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, homologou o projeto de decisão de
adjudicação e, nos termos do mesmo, determinou que se adjudicasse o
procedimento à empresa Canas Engenharia e Construção, S.A, pelo
preço contratual de 325.142,53 €, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor;
7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação n.º 1704/2020, de 12.02, referente a um
pedido de ocupação de espaço do domínio público para filmagem, no
parque ribeirinho, em Samora Correia, e considerando que a realização
da iniciativa, no dia 21.02, não permitia o agendamento para a reunião
de Câmara, em tempo útil, autorizou a realização da mesma, nos termos
e condições propostas na informação supra;
8- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a informação n.º 1891, de 14/02/2020, e considerando
a urgência na contratação, ao abrigo do número 3, do artigo 35.º, da lei
75/2013, de 12 setembro, aprovou a minuta do contrato para aquisição
e instalação de equipamentos de iluminação pública, ao abrigo do
contrato de Acordo Quadro n.º 05/2017, celebrado na sequência do
procedimento de concurso público n.º 07/2016/CCE;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação A.J. n.º 1851/2020,
de 14 de fevereiro e, nos termos da mesma, prorrogar o prazo para
conclusão da instrução do processo de contraordenação n.º 04/2019,
até 120 dias a contar da data da comunicação da presente deliberação
ao instrutor;
10- Deliberou por unanimidade aprovar o Plano Final de Consignação da
empreitada de “Arrelvamento sintético do campo de futebol de Santo
Estêvão”;
11- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 1461,
de 07/02/2020, referente a receção definitiva / cancelamento de caução
da empreitada de “Reabilitação do edifício do Centro de Dia – Centro
de Bem-Estar Social de Santo Estêvão”, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados;
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12- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 1466,
de 07/02/2020, referente a receção definitiva / cancelamento de caução
da empreitada de “Execução de rede de drenagem de águas pluviais na
Rua da Barrambana – Vale Tiago, em Santo Estêvão”, devendo ser
adotados os procedimentos preconizados;
13- 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, homologar e
aprovar a informação n.º 2128, de 19/02/2020 e, de acordo com a
mesma, proceder à abertura de procedimento de ajuste direto para a
empreitada de “Requalificação e reabilitação do cruzeiro do Calvário –
Zona envolvente, muro de contenção e muralha do jardim”, aprovando
o convite, caderno de encargos e plano inicial de consignação, enviando
convite à empresa ADCJ, Lda. e nomeando Jorge Correia, técnico
superior/engenheiro civil, para diretor de fiscalização e Cidália Moreira,
coordenadora técnica, para gestora do contrato;
14- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que, considerando que,
1- A Câmara Municipal de Benavente decidiu contratar e adotar um
procedimento com recurso a concurso público para a execução da
empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico de
Benavente – Av. das Acácias”, no âmbito do processo n.º
2020/300.10.001/1, nos termos da deliberação tomada em reunião
ordinária realizada em 27 de janeiro de 2020, tendo sido também
aprovadas as respetivas peças, o programa de concurso e o
caderno de encargos;
2- no prazo legalmente fixado para o efeito, as interessadas
CONSTRUÇÕES MARTINS E REIS, LDA; PROTECNIL –
Sociedade Técnica de Construções, S.A.; CONSTRADAS –
Estradadas e Construção Civil, S.A., ao abrigo do artigo 50.º, n.º 1
do Código dos Contratos Públicos (C.C.P.)1, apresentaram lista de
esclarecimentos/erros e omissões;
3- nos termos do artigo 50.º, n.º 5, até ao termo do segundo terço do
prazo fixado para a apresentação das propostas (24/02/2020), o
órgão competente para a decisão de contratar deve prestar os
esclarecimentos solicitados e, no mesmo prazo, pronunciar-se
sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados;
4- outrossim, nos termos do disposto no artigo 64.º, n.º 1, quando as
retificações ou os esclarecimentos previstos no artigo 50.º sejam
comunicados para além do prazo estabelecido para o efeito, ou
seja, no prazo referido no ponto 3 deste Despacho, o prazo fixado
para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, no
mínimo, por período equivalente ao do atraso verificado;
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5- o prazo para apresentação das propostas termina no dia 5 de
março de 2020;
6- a lista apresentada de esclarecimentos/erros e omissões pelas
empresas acima referidas, ainda se encontra, na data, em
apreciação pelo Gabinete Projetista, pelo que não pode o órgão
competente para a decisão de contratar tomar qualquer decisão
sobre a mesma;
determinou, ao abrigo das disposições legais acima mencionadas, a
prorrogação do prazo o prazo para a apresentação de propostas por
mais 25 (vinte e cinco) dias contínuos, passando a obrigatoriedade de
proceder à entrega das propostas o dia 30 de março de 2020, até às
23h:59m;
15- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PSD, Ricardo Oliveira, aceitar a cedência da área de
417,60 m2, para estacionamento e passeios, e aprovar o projeto de
arquitetura para a construção de pavilhão industrial, a levar a efeito na
Estrada da Sesmaria Limpa, em Samora Correia;
16- Deliberou por unanimidade homologar a informação do serviço de
Informação Geográfica, de 14.02.2020 e, nos termos da mesma, iniciar
o procedimento tendente à atribuição de nome de rua para a artéria
perpendicular à Estrada Nacional 118-1 e à Estrada Municipal 515, sito
no designado “Vale de D. Franca”, em Benavente;
17- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de realização da 1.ª
Maratona Fotográfica, com o tema “OLHAR LIBERTO”, integrada nas
comemorações do “25 de abril”, aprovando, igualmente, as respetivas
normas;
18- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de participação do Coro
do Município de Benavente no II Concurso de Coros de Coimbra e
assumir os respetivos encargos;
19- Deliberou por unanimidade aprovar a realização de um Curso Intensivo
de Canto e Técnica Vocal, a decorrer entre março e dezembro, sob a
responsabilidade da soprano Cátia Amaral Sousa e do tenor Jaime
Filipe Colaço Varela, e assumir os respetivos encargos;
20- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta do senhor presidente de
que a Câmara Municipal assuma a contratação de um serviço para uma
atividade que vai acontecer, integrada no programa das comemorações
do Foral de Benavente, relacionada com um espetáculo de fogo e
Guitos Live Percussion, com o respetivo equipamento e os encargos
que daí advêm;
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21- Deliberou por unanimidade autorizar o Agrupamento de Escolas de
Benavente a utilizar a zona ribeirinha, para realização de um encontro
distrital de Desporto Escolar, na modalidade de Multiatividades, a ter
lugar entre as 8.30 e as 17.30 horas do dia 4 de março;
22- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão do alvará de
licenciamento requerido pela Comissão de Festas do Porto Alto, para
realização de vacadas nos dias 1, 8, 15, 29 de março e 5 de abril, no
parque de estacionamento do Centro Social do Porto Alto;
23- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor vicepresidente que deferiu o requerimento para emissão de alvará de
licenciamento para a realização do Carnaval de Samora Correia nos
dias 21 a 26 de fevereiro;
24- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2113, de
19/02/2020 e, nos termos da mesma, retificar a deliberação tomada pela
Câmara Municipal na reunião ordinária de 03 de fevereiro de 2020, e
transferir para os Agrupamentos de Escolas de Benavente e de Samora
Correia as verbas de 1.281,50 € (mil, duzentos e oitenta e um euros e
cinquenta cêntimos) e 2.685 € (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco
euros), respetivamente;
25- 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, isentar do
pagamento do passe escolar o aluno referenciado na informação social
n.º 1954, que homologou, a título excecional e verificada que foi a
necessidade da família;
26- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A ao aluno
referenciado na informação social n.º 2041, que homologou.

Benavente, 02 de março de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

