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EDITAL N.º 265/2020
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 19 de outubro de 2020
1- Deliberou por unanimidade prestar apoio ao CRIB – Centro de
Recuperação Infantil de Benavente, através da cedência de uma viatura
para transportar materiais não passíveis de serem transportados pelas
viaturas da Instituição, provenientes de Lisboa;
2- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
homologou a Informação n.º 16489/2020, de 09.10, e deferiu o pedido de
licença de ocupação de espaço do domínio público, para a realização de
filmagens na Rua das Madressilvas, em Samora Correia, no âmbito de um
projeto comercial para a SPRITE;
3- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de procedimento concursal
comum para ocupação de três postos de trabalho da carreira/categoria de
assistente operacional;
4- Deliberou por unanimidade autorizar a proibição de estacionamento em 9
lugares da Rua Professor António Salvado Pires, de segunda a sexta, das
8 às 19 horas e por um período que se estima de 1 ano, por forma a permitir
o acesso de viaturas pesadas à obra de requalificação do Museu Municipal
de Benavente;
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 18039, de
14/10/2020 e, de acordo com a mesma, aprovar:
- a abertura de concurso público para a empreitada de “Substituição da
cobertura em fibrocimento nas escolas EB 2,3 de Samora Correia e
Porto Alto”;
- as peças do procedimento referidas na informação;
- o prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias;
- o preço base de 303.000,00 € (trezentos e três mil euros);
- as fórmulas atinentes à definição de preço anormalmente baixo, para
efeito do procedimento;
- a constituição do júri do procedimento, nos termos preconizados,
delegando no mesmo a competência para prestação de
esclarecimentos.
E, ainda,
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- nomear Maria Manuel Couto da Silva, técnica superior/engenheira civil,
para diretora de fiscalização e Cidália Maria Martins Moreira,
coordenadora técnica, para gestora do contrato;
6- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador em
representação do PS, Pedro Pereira, e do senhor vereador em
representação do PSD, Ricardo Oliveira, e após visita do Executivo ao
local:
- deferir o pedido, pela situação excecional da topografia do terreno,
condicionado a manifestação de concordância por parte do vizinho;
- acolher a sugestão apresentada pelo chefe de Divisão, de verter em
futuro regulamento a exceção em causa, em casos devidamente
fundamentados, tecnicamente;
7- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente que
deferiu o pedido apresentado pela Cáritas Paroquial de Benavente, de
cedência de transporte para levantar material em Lisboa, dia 15 de outubro,
nas mesmas condições do pedido anterior, considerando a impossibilidade
de agendar a pretensão para reunião de Câmara, em tempo útil;
8- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 17749, de
12/10/2020 e, nos termos da mesma, transferir as verbas em causa para
os alunos mencionados na relação que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à ata;
9- Deliberou por unanimidade homologar a Informação DMCETDJ n.º 256, de
14/10/2020 e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento dos cadernos
de atividades aos encarregados de educação constantes da lista que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata, totalizando
1.229,59 € (mil, duzentos e vinte e nove euros e cinquenta e nove
cêntimos);
10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação DMCETDJ n.º 257,
de 14/10/2020 e, nos termos da mesma, aprovar a atribuição de novos
escalões e alterar os já atribuídos, todos constantes da lista que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata.
Benavente, 26 de outubro de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

