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EDITAL N.º 160/2020
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 13 de julho de 2020
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de alteração do fundo de
maneio da Comissão de Proteção de Jovens e Crianças em Risco de
Benavente;
2- Deliberou por unanimidade homologar o parecer jurídico emitido acerca da
tutela jurídica do concessionário do quiosque situado no Parque dos
Álamos, em Samora Correia, por força da obra de requalificação do jardim
público municipal, e, com o enquadramento de facto e de direito vertido no
mesmo, resumido na proposta do senhor presidente da Câmara Municipal,
aprovar a cessação antecipada da concessão de exploração em causa e a
indemnização do concessionário, no montante total de 58.149,30 €
(cinquenta e oito mil, cento e quarenta e nove euros e trinta cêntimos);
3- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de atribuição de subsídio
à Comissão Organizadora do Carnaval de Benavente, à Sociedade
Filarmónica Benaventense, à Associação de Escoteiros de Portugal –
Grupo 66 de Benavente, à AJSC – Associação de Jovens de Samora
Correia, à Associação Talentos à Descrição, à Academia de Dança
Catarina Andrade – Associação, à ARPICB – Associação de Reformados,
Pensionistas e Idosos do Concelho de Benavente, à Comissão de Festas
do Porto Alto, ao Refúgio Vital Associação de Defesa Animal, ao
ATENEUGISC – Ateneu Gímnico de Samora Correia, à CMUPCV –
Comissão de Melhoramentos União e Progresso da Coutada Velha e à
SFUS – Sociedade Filarmónica União Samorense, nos termos do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de
Benavente;
4- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de contratos-programa de
desenvolvimento desportivo entre o Município de Benavente e o Grupo
Desportivo de Benavente, o Grupo Desportivo de Samora Correia, a
AREPA – Associação Recreativa do Porto Alto, a ADCB – Associação
Desportiva e Cultural de Benavente, o NASC – Núcleo de Andebol de
Samora Correia, o BFCA – Benavente Futsal Clube Associação, o CFE –
Clube de Futebol Estevense, a JDA – Juventude Desportiva Almansor, o
ATENEUGISC – Ateneu Gímnico de Samora Correia, a CMUPCV –
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Comissão de Melhoramentos União e Progresso da Coutada Velha, a
SFUS – Sociedade Filarmónica União Samorense, a ADRA – Associação
Desportiva e Recreativa das Areias, o Grupo Columbófilo de Benavente, o
Clube de TT de Benavente, a ETAM-DO – Associação Desportiva e Cultural
e a ADMSC – Associação Desportiva Marcial de Samora Correia, nos
termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, alterado pelas Leis n.ºs
74/2013, de 6 de setembro, e 101/2017, de 28 de agosto, e pelo DecretoLei n.º 41/2019, de 26 de março, autorizando o senhor presidente a
outorgar nos mesmos;
5- Deliberou por unanimidade autorizar a instalação da esplanada no jardim
da Fateixa em Benavente, até ao final do ano, reunidas que sejam as
condições de higiene e segurança impostas pela Direção Geral da Saúde
e com a obrigatoriedade de encerrar às vinte e duas horas;
6- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de abertura de
procedimento concursal comum para ocupação de um posto trabalho da
carreira/categoria de assistente operacional/cozinheiro;
7- Deliberou por unanimidade mandatar o senhor presidente da Câmara
Municipal para apresentar proposta de valor inferior ao constante no
relatório de avaliação de três prédios urbanos sitos nas Ruas Elias Garcia
e Movimento das Forças Armadas, freguesia de Samora Correia,
propriedade da Companhia das Lezírias, S.A., com vista à eventual
aquisição da propriedade daqueles mesmos prédios, com a finalidade de
neles ser construído um parque de estacionamento público, a servir o
centro histórico da cidade de Samora Correia;
8- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final do procedimento
tendente à “Requalificação das Estradas da Carregueira e dos Curralinhos,
em Samora Correia” e, nos termos do mesmo:
- aprovar a exclusão da concorrente Construções Martins e Reis, Lda. e a
subsequente não adjudicação da empreitada, por força do artigo 79.º,
n.º 2 do Código dos Contratos Públicos;
- revogar a decisão de contratar, de acordo com o artigo 80.º, n.º 1 do
Código dos Contratos Públicos;
9- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 7570, de
03/07/2020 e, nos termos da mesma, ordenar a manutenção da suspensão
parcial dos trabalhos da empreitada de “Construção de balneários de apoio
ao campo de futebol da Murteira, em Samora Correia” por mais 30 dias,
devendo o empreiteiro apresentar o Plano de Trabalhos, incluindo mão-deobra e equipamentos, bem como o respetivo Cronograma Financeiro,
ajustados à suspensão;
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10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 7510, de
03/07/2020 e, nos termos da mesma, aprovar o plano de trabalhos ajustado
à prorrogação do prazo de execução contratual da empreitada de
“Execução da requalificação urbana do centro histórico de Benavente –
Parque de estacionamento periférico”;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, homologar a
Informação n.º 7908, de 08/07/2020 e, nos termos da mesma, aprovar a
suspensão parcial dos trabalhos da empreitada de “Mobilidade urbana
sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede ciclável de Samora
Correia (entre os PK 31+694 e 35+119 da EN118)”.

Benavente, 20 de julho de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

