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 96/2020
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 06 de abril de 2020
1- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, aprovar a
presente proposta de medidas extraordinárias de apoio às famílias e às
empresas, devendo as mesmas produzir efeitos imediatos e manterem-se
em vigor até 30/06/2020, podendo ser revistas, a todo o tempo, de acordo
com a evolução da situação epidemiológica Covid-19 no município e no
País;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a presente proposta de medidas
extraordinárias de apoio às famílias, às empresas e às instituições, no
âmbito das tarifas de resíduos urbanos, devendo as mesmas produzir
efeitos imediatos e manterem-se em vigor até 30/06/2020, podendo ser
revistas, a todo o tempo, de acordo com a evolução da situação
epidemiológica Covid-19 no município e no País;
3- Deliberou por unanimidade ratificar o voto favorável do senhor presidente
da Câmara Municipal, em sede da reunião da Comissão de Parceria da AR
– Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A., do passado dia 28 de março de 2020,
sobre a proposta de alteração ao tarifário da empresa intermunicipal,
aprovado para 2020, por força das necessárias medidas de apoio às
famílias, às empresas e às instituições, com vista a mitigar o impacto
económico-financeiro da epidemia Covid-19;
4- Deliberou por homologar a Informação n.º 4024/2020, de 10/03 e, em face
da mesma, admitir a única proposta apresentada e adjudicar a aquisição
de diversas apólices de seguros, ao abrigo do contrato de Acordo Quadro
n.º 02/2019, celebrado na sequência do procedimento de concurso público
n.º 01/2019/CCE, pela Central de Compras Eletrónicas da Comunidade
Intermunicipal da Lezíria do Tejo, à concorrente Seguradoras Unidas, S.A.,
pelo valor de 223.169,56 € (duzentos e vinte e três mil, cento e sessenta e
nove euros e cinquenta e seis cêntimos) e autorizar o compromisso da
despesa;
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5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 4093, de
31/03/2020 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente à aquisição de diversas apólices de seguros, ao abrigo do
contrato de Acordo Quadro n.º 02/2019, celebrado na sequência do
procedimento de concurso público n.º 01/2019/CCE, pela Central de
Compras Eletrónicas da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, e
autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 4173, de
01/04/2020 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta de aditamento ao
contrato avulso n.º 27/2019, referente à prestação de serviços de higiene
urbana e salubridade pública das zonas urbanas de Benavente, Santo
Estêvão e Samora Correia, incluindo Porto Alto, pelo período de 16
(dezasseis) meses, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 4107, de
31/03/2020 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do acordo para
constituição de agrupamento de entidades para a empreitada de
“Requalificação das Estradas da Carregueira e dos Curralinhos, em
Samora Correia”, e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
8- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º 4111, de
31/03/2020 e, de acordo com a mesma, delegar no senhor presidente da
Câmara Municipal, 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, o poder de representação, em reunião de conferência
procedimental a realizar, para aprovação das peças do procedimento,
nomeação do júri do procedimento, do gestor de contrato, do diretor de
fiscalização e decisão da abertura do procedimento, e manifestar a
intenção de:
- proceder à abertura do concurso público para a empreitada de
“Requalificação das Estradas da Carregueira e dos Curralinhos, em
Samora Correia”, através de agrupamento de entidades adjudicantes,
constituído pelo Município de Benavente e pela A.R. – Águas do
Ribatejo, E.I.M. S.A.;
- aprovar o anúncio, programa de concurso, caderno de encargos, mapa
de quantidade de trabalhos, estimativa orçamental e projeto de
execução, bem como os restantes documentos inerentes à 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;
- nomear Maria Manuel Couto da Silva, eng.ª civil, para diretora de
fiscalização, substituída, nas suas faltas e impedimentos, por Maria
Virgínia Antunes Pinto, eng.ª civil, e nomear Ana Maria Ribeiro Madelino
Ferreira, assistente técnica, para gestora do contrato;
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9- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a Informação n.º 4026, de 27/03/2020, e aprovou a suspensão
dos trabalhos da empreitada de “Reabilitação das Piscinas Municipais de
Samora Correia – Eficiência Energética” até 02.04.2020;
10- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a Informação n.º 3984, de 26/03/2020, e aprovou a suspensão
dos trabalhos 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 EN118)” até 12.04.2020;
11- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a Informação n.º 3986, de 26/03/2020, e aprovou a suspensão
dos trabalhos da empreitada de “Requalificação do Parque Ruy Luís
Gomes, em Samora Correia” até 12.04.2020;
12- Deliberou por unanimidade, relativamente ao Proc.º 1881/2019, aceitar a
cedência de 221,35 m2 para domínio público municipal, incluindo passeio
/ acesso (104,27 m2), estacionamentos (56,31 m2), nos termos da
informação da Gestão Urbanística, de 25.03.2020, e do respetivo parecer
do chefe da DMOPPUD, que homologou, estando em condições de ser
aprovado o projeto de arquitetura;
13- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 3974, de
26/03/2020 e, nos termos da mesma, transferir para o Agrupamento de
Escolas de Samora Correia a verba de 1.121,92 € (mil, cento e vinte e um
euros e noventa e dois cêntimos), referente ao enchimento do depósito do
gás existente no pavilhão da EB 2,3 do Porto Alto.

Benavente, 14 de abril de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

