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EDITAL N.º 323/2020
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 dezembro de 2020
1- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23519, de
02/12/2020 e, nos termos da mesma, adjudicar o fornecimento de energia
elétrica, ao abrigo do contrato de Acordo Quadro n.º 04/2019, à empresa
Endesa Energia, S.A. – Sucursal Portugal, pelo valor global de 511.686,77
€, (quinhentos e onze mil, seiscentos e oitenta e seis euros e setenta e sete
cêntimos), acrescido do IVA à taxa legal em vigor;
2- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23718, de
03/12/2020 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato de
aquisição de serviços para o fornecimento de energia elétrica, ao abrigo do
contrato de Acordo Quadro n.º 04/2019, e autorizar o senhor presidente a
outorgar no mesmo;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela
Parracho, e do senhor vereador em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Ricardo Oliveira, aprovar a proposta de aquisição do imóvel
sito na Travessa das Lavadeiras, n.º 5, em Benavente, constituído por
cerrado, casa de habitação e arrecadação, dois celeiros, vacaria e casa de
carpintaria, com a área coberta total de 938,50 m 2 e descoberta de
2.901,71 m2, perfazendo a área total de 3.840,21 m 2, inscrito na matriz
predial urbana da freguesia de Benavente sob o artigo 6980, e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o número 3183 da
freguesia de Benavente, a favor de Jorge Nuno Macedo Vieira da Fonseca,
casado no regime de comunhão geral com Maria Helena Marques Pinto,
pelo valor de 190.000,00 € (cento e noventa mil euros), pagos aquando da
realização da escritura de compra e venda;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PS – Partido Socialista, Pedro Pereira e Florbela
Parracho, homologar a Informação n.º 23687, de 02/12/2020 e, de acordo
com a mesma, aprovar:
- a abertura do procedimento de concurso público para a empreitada de
“Requalificação do espaço verde da Urbanização da Quinta do Portão
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de Ferro, em Benavente”, nos termos do disposto na al b) do art. 19.º do
Código dos Contratos Públicos, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto;
- as peças do procedimento mencionadas na referida informação;
- o prazo de execução de 90 (noventa) dias, acrescido de 730 (setecentos
e trinta) dias, a partir da data da receção provisória da obra, para
manutenção das áreas verdes;
- o preço base de 155.000,00 € (cento e cinquenta e cinco mil euros), a
que acresce o IVA à taxa legal em vigor;
- 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;
- nomear Ana Cristina Brigham da Silva Ramalho Correia Rosa, técnica
superior/arquiteta, para diretora de fiscalização e Jorge Miguel Serrano
de Sousa Correia, técnico superior/eng.º civil, dirigente da unidade
orgânica de 3.º grau, Obras Municipais, para gestor do contrato;
5- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão Urbanística,
de 25.11.2020 e, em face da mesma, autorizar o destaque de uma parcela
de terreno com a área de 626,37 m 2, ao terreno com a área total de
5.000,00 m2, sito na Estrada Municipal 515, n.º 69, freguesia de Benavente,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º
5085/20131111, e certificar em conformidade;
6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23704, de
03/12/2020 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;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 23710, de
03/12/2020 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
281,47 € (duzentos e oitenta e um euros e quarenta e sete cêntimos);
8- Deliberou por unanimidade aprovar a atribuição do escalão A aos alunos
referenciados na Informação n.º 23321, de 27/11/2020, que homologou.
Benavente, 14 de dezembro de 2020.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

