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 122/2021
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 22 de fevereiro de 2021
1- Deliberou por unanimidade que a Câmara Municipal se associe à
iniciativa “Hora do Planeta”, a ter lugar entre as 20h30 e as 21h30 do
dia 27 de março;
2- Deliberou por unanimidade ceder, temporariamente, um computador a
um aluno CRIB – Centro de Recuperação Infantil de Benavente, no
período em que se mantiver o confinamento que impossibilita o ensino
presencial;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, solicitar à
Assembleia Municipal autorização prévia para a reprogramação da
repartição de encargos referentes à requalificação da Praça da
República e do Largo João Fernandes Pratas, em Samora Correia,
com fundamento na al. ccc) do n.º 1 do art.º 33.º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e nos termos da al. c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei 8/2012, de
21 de fevereiro;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 4494, de
11/02/2021 e, nos termos da mesma, aprovar o abate dos bens
móveis constantes da listagem que, por fotocópia e depois de
rubricada, constitui pasta anexa à presente ata;
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 5089, de
17/02/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente à empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico
de Benavente – Parque infantil ´O Campino`” e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
6- Deliberou por unanimidade autorizar a consolidação definitiva da
mobilidade intercarreiras da trabalhadora, Patrícia Alexandra de
Oliveira David Baldeante, da carreira e categoria de assistente
operacional para assistente técnico, com efeitos a partir de 1 de
março, e considerá-la posicionada na 1.ª posição, nível 5 da tabela
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remuneratória única, a que corresponde a remuneração de 703,13 €
(cfr Decreto-Lei n.º 10/2021, de 1 de fevereiro);
7- Deliberou por unanimidade proceder à alienação do imóvel a que
corresponde a moradia n.º 44, Tipo T2, sita na Estrada da Carregueira,
com área coberta de 58,48 m2 e descoberta de 32,00 m2, a qual se
encontra inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Samora
Correia sob o artigo 3176, e descrita na Conservatória do Registo
Predial de Benavente sob o número 05656, da mesma freguesia, pelo
valor de 15.065,00 € (quinze mil e sessenta e cinco euros);
8- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final do
procedimento concursal tendente à “Requalificação urbana do centro
histórico de Benavente – Parque infantil ´O Campino`” e, em face do
mesmo, admitir as propostas para efeitos de adjudicação, constantes
do quadro de classificação final, com exclusão das restantes, e
adjudicar a empreitada à concorrente Bricantel, Lda., pelo valor de
269.965,19 € (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e sessenta
e cinco euros e dezanove cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal
em vigor, e com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, e do
senhor vereador sem representação política, Pedro Pereira,
homologar a Informação n.º 5153, de 17/02/2021 e, nos termos da
mesma, aprovar a suspensão parcial dos trabalhos referentes à
empreitada de “Mobilidade urbana sustentável para Benavente e
Samora Correia – Rede ciclável e pedonal de Benavente (entre o PK
39+330 e 41+480 da EN 118), em Benavente”;
10- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
5095, de 17/02/2020, referente à apresentação de garantia bancária
para substituição de quantias retidas destinadas a reforço de caução,
no âmbito da empreitada de “Reabilitação das piscinas municipais de
Benavente – Eficiência energética”, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, e do
senhor vereador sem representação política, Pedro Pereira, proceder
à receção definitiva parcial das obras de urbanização do loteamento
“Vargem Fresca”, em Samora Correia, nos termos e condições
previstas na informação técnica e no respetivo parecer do chefe de
Divisão, que homologou;
12- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido de autorização
endereçado ao ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das
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Florestas, I.P., para a (re)arborização a levar a efeito na Av. das
Nações Unidas (EN10), Arados, freguesia de Samora Correia, emitir
parecer favorável condicionado, nos termos da Informação do
Planeamento Urbanístico, de 17.02.2021, e do respetivo parecer do
chefe de Divisão, que homologou.

Benavente, 01 de março de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

