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EDITAL N.º 147/2020
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 08 de junho de 2020
1- Deliberou por unanimidade manifestar total concordância com a iniciativa
do STAL (Petição n.º 613/XIII/4ª, pela aplicação do suplemento de
insalubridade, penosidade e risco) e com o reconhecimento do direito à
atribuição do suplemento remuneratório em causa;
2- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de levantamento gradual
das medidas de prevenção e combate ao Covid-19, renovadas nos termos
da deliberação tomada pela Câmara Municipal, na sua reunião
extraordinária do dia 20/05/2020;
3- Deliberou por unanimidade homologar a informação n.º 6264/2020 e, nos
termos da mesma:
- aderir ao procedimento tendo em vista a formalização de Acordo Quadro
para a aquisição de serviços de manutenção de campos com relvado
sintético, nos termos e pelos valores descritos, procedendo à abertura
do respetivo concurso público;
- aprovar o anúncio, o programa de concurso e o caderno de encargos
correspondente ao acordo quadro a celebrar;
- delegar no Conselho Intermunicipal da CIMLT as competências
propostas, concedendo autorização para a respetiva subdelegação no
seu presidente, bem como
para a subdelegação para proceder à
outorga do Acordo Quadro, em nome e em representação do Município;
- conceder autorização ao Conselho Intermunicipal da CIMLT para
subdelegar no júri do procedimento a competência para a prestação, aos
concorrentes, dos esclarecimentos necessários à boa compreensão e
interpretação das peças do procedimento;
- designar Mário Rui Gonçalves Ruas para gestor do Acordo Quadro, nos
termos e para efeitos do artigo 290.º-A;
4- Deliberou por unanimidade aprovar a constituição de um agrupamento de
entidades adjudicantes para a empreitada de “Requalificação urbana do
centro histórico de Benavente – Praça do Município, Praça da República e
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área envolvente”, bem a minuta do respetivo Acordo, autorizando o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
5- 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 6329, de 03/06/2020 e, de acordo com a mesma, proceder
à abertura do concurso público através de agrupamento de entidades
adjudicantes, constituído pelo Município de Benavente e pela A.R. – Águas
do Ribatejo, EIM, S.A., para a empreitada de “Requalificação do centro
histórico de Benavente – Praça do Município, Praça da República e área
envolvente”, aprovando o anúncio, programa de concurso, 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 no mesmo a
competência no júri para prestação de esclarecimentos, e nomeando Maria
Virgínia Antunes Pinto, engenheira civil, para diretora de fiscalização e
Cidália Maria Martins Moreira, coordenadora técnica, para gestora do
contrato;
6- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão Urbanística,
de 28.05.2020 e, em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela
de terreno com a área de 87,70m2, ao terreno com a área total registada de
174,48m2, sito na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.ºs 47 e 47A,
em Benavente, descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente
sob o n.º 4625/20090615, e certificar em conformidade;
7- 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 03.06.2020 e, nos termos da
mesma, emitir parecer favorável ao projeto de rearborização que a empresa
Navigator Forest Portugal, S.A. pretende levar a efeito numa área ardida
em 2018, sita na Herdade de Catapereiro, freguesia de Samora Correia.
Benavente, 18 de junho de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

