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 70/2020
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 09 de março de 2020
1- Deliberou por unanimidade, com base na proposta apresentada pela
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia,
atribuir a Medalha de Bons Serviços Municipais, Grau Prata, ao
subchefe Ricardo Jorge Feijoca Ferreira, aos bombeiros de 1.ª classe,
Bruno António Moreira Anastácio, Paulo Jorge de Sousa Nunes e Tiago
Alexandre Moreira Marques, e aos bombeiros de 2.ª classe, Pedro
Jorge Sousa Rodrigues e David Manuel Dias da Silva, e a Medalha de
Bons Serviços Municipais, Grau Bronze, aos bombeiros de 2.ª classe,
Joana Rita Feijoca Lúcio e Ruben Manuel Barradas Grou, e ao
bombeiro de 3.ª classe, Rui Pedro Matos Lamas Ribeiro;
2- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2473, de
27/02/2020, referente a reclamação de danos em veículo automóvel
devido a trabalhos de roçagem / análise no âmbito das garantias da
apólice de responsabilidade civil geral do Município, e, nos termos da
mesma, indemnizar diretamente o lesado no valor de 118,87 € (cento e
dezoito euros e oitenta e sete cêntimos), mediante entrega de
documento comprovativo da despesa realizada;
3- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final 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 aquisição de autocarro de 55 lugares + motorista + tripulante
(com WC) à concorrente EVOBUS PORTUGAL, S.A., pelo valor de
239.499,08 € (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e
nove euros e oito cêntimos), ao qual acrescerá o IVA à taxa legal em
vigor;
4- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu a licença especial de ruído requerida pela Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Benavente, para o Grande
Jantar Fadista a realizar no Auditório N.ª Sra. da Paz, em Benavente,
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das 21.30h do dia 29.02 às 02.00h do dia 01.03, devendo ser cumprido
o Regulamento Geral do Ruído;
5- Deliberou por unanimidade o despacho do senhor presidente que
deferiu a licença especial de ruído requerida pela Comissão da Sardinha
Assada de Benavente / Festa da Amizade, para música ao vivo/acústico
no Celeiro dos Arcos, sito no Largo do Calvário, em Benavente, das
22.00h do dia 06.03 às 03.00h do dia 07.03, devendo ser cumprido o
Regulamento Geral do Ruído;
6- Deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato referente à
aquisição de autocarro de 55 lugares + lugar de motorista + lugar de
tripulante, (com wc), e autorizar o senhor presidente da Câmara
Municipal a outorgar no mesmo;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar e
aprovar a informação n.º 2589, de 02/03/2020, referente a liberação da
caução prestada / termo do 1.º ano do prazo de garantia da empreitada
de “Requalificação dos espaços exteriores, reorganização de
circulações e estacionamentos da Urbanização da Ribassor, em
Benavente”, devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
8- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2776, de
04/03/2020 e, nos termos da mesma, aprovar os Erros e Omissões da
empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico de Benavente
– Av. das Acácias”;
9- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 2739, de
04/03/2020 e, nos termos da mesma, manifestar a intenção de prorrogar
o prazo para apresentação de propostas para a empreitada de
“Requalificação urbana do centro histórico de Benavente – Praça do
Município, Praça da República e área envolvente” por mais 30 dias e,
ao abrigo do disposto na Cláusula 3.ª do Acordo para Constituição de
Agrupamento de Entidades, artigos 39.º, n.º 3 e 109.º, n.º 1 do CCP,
delegar no senhor presidente da Câmara Municipal a competência de
representar a Autarquia em conferência procedimental deliberativa, a
realizar no próximo dia 10 de março, a fim de, naquela sede, ser
aprovada a prorrogação em apreço;
10- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de licenciamento
de três moradias unifamiliares numa parcela de terreno sita na Av. Egas
Moniz, em Samora Correia, a que corresponde o Processo n.º
792/2019, aceitar a cedência da área de 70,60 m2, destinada a passeio,
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bem como os seis lugares de estacionamento público, e aprovar o
projeto de arquitetura;
11- Deliberou por unanimidade, no âmbito do processo de construção de
edifício comercial na Rua da Esteveira, em Samora Correia, delegar no
senhor presidente a possibilidade de outorgar no contrato das obras de
urbanização, visando a execução das infraestruturas elétricas, nos
termos do artigo 25.º do RJUE;
12- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, aceitar a
substituição das garantias bancárias, prestadas no âmbito do Processo
n.º 17258/1994, pelos mesmos valores, por depósito de dinheiro, nos
termos da informação do Planeamento Urbanístico, de 26.02.2020, e
respetivo parecer do chefe da DMOPPUD, que se homologam;
13- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
informação do Planeamento Urbanístico, de 03.03.2020 e, nos termos
da mesma, delegar no senhor presidente da Câmara Municipal poderes
para o recebimento de duas novas garantias bancárias, passadas pelo
adquirente dos lotes, nos valores de 2.301.587,71 € e 104.858,29 €,
emitidas pelo BCP, e para, em troca, entregar as duas garantias
bancárias n.º D.12975 e n.º D.18744, referentes à boa e regular
execução das obras de urbanização da 3.ª fase do empreendimento –
Clube de Campo de Santo Estêvão e a boa e regular execução das
obras de urbanização da 3.ª fase do empreendimento (infraestruturas
elétricas) – Clube de Campo de Santo Estêvão, nos montantes de
2.301.587,71 € e de 104.858,29 €, do alvará de loteamento n.º 8/98, de
modo a que fique assegurado o fim previsto na lei, delegando,
igualmente, no senhor presidente da Câmara Municipal poderes para
outorgar no instrumento público avulso, a realizar no dia de escritura de
compra e venda, e autorizando-o a aceitar a assunção das
responsabilidades por parte do novo promotor, inerentes à substituição
das garantias bancárias, a saber: a execução das obras de urbanização
da 3.ª fase – B, bem como as obras de urbanização não executadas na
3.ª Fase – A, correspondentes aos arranjos exteriores, com exceção
dos muros e pavimentos;
14- Deliberou por unanimidade homologar a informação de 02.03.2020 e,
em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela de terreno
com a área de 1.000,35m2 ao terreno com a área total de 3.615,84m2,
sito na Rua dos Operários Agrícolas, n.º 181, freguesia de Samora
Correia, descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob
o n.º 5824/20081029, e certificar em conformidade;
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15- Deliberou por unanimidade validar a ficha de avaliação n.º 107/20-1ªV
que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
presente ata, e atribuir ao imóvel sito na Rua Fernando de Oliveira, 21,
em Benavente, o coeficiente de conservação “3”, a que corresponde o
estado de conservação “médio”;
16- Deliberou por unanimidade homologar a informação do Planeamento
Urbanístico, de 19.02.2020 e, nos termos da mesma, emitir declaração
de compatibilidade do edifício de serviços e comércio, sito no Carril do
Porto Seixo, freguesia de Samora Correia, com atividade industrial –
CAE secundário 10130-R3 – Fabricação de produtos à base de carne –
Preparação e conservação de produtos à base de carne e preparação
de enchidos, ensacados e similares;
17- Deliberou por unanimidade aprovar o aditamento ao acordo de
cooperação a celebrar entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, a Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo,
o Instituto de Segurança Social, I. P. – Centro Distrital de Santarém e a
Câmara Municipal de Benavente, para o ano escolar de 2019/2020 que,
por fotocópia e depois de rubricado, constitui pasta anexa à presente
ata, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
18- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pelo
Grupo Desportivo de Benavente, para realização do Torneio da Páscoa,
a ter lugar nos dias 10 e 11 de abril.

Benavente, 16 de março de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

