MUNICÍPIO DE BENAVENTE
Câmara Municipal
Contribuinte n.º 506 676 056
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EDITAL N.º 159/2021
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 12 de abril de 2021
1- Tomou conhecimento do Relatório de Gestão e Contas de 2020 da AR
– Águas do Ribatejo, E.I.M, S.A., bem como da Certificação Legal de
Contas e do Relatório e Parecer do Fiscal Único (documentos que, por
fotocópia e depois de rubricados, constituem pasta anexa à presente
ata) e ratificou, por maioria, com a abstenção da senhora vereadora
em representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho, o
voto favorável do senhor presidente na apreciação desses mesmos
documentos, aprovados no âmbito na Assembleia Geral da A.R. –
Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A.;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador sem
representação política, Pedro Pereira, homologar a Informação n.º
10.507/2021, de 07/04 e, de acordo com a mesma, e sob condição da
autorização prévia da Assembleia Municipal, aprovar:
- a abertura do procedimento de concurso público, com publicação em
Diário da República, para a concessão de exploração do domínio
público / bar do Parque Ruy Luís Gomes, em Samora Correia;
- as peças do procedimento mencionadas na referida informação;
- a constituição do júri do procedimento, nos termos preconizados,
delegando no mesmo a competência para prestação de
esclarecimentos;
- a nomeação de António Teixeira da Rosa, coordenador técnico, para
gestor do contrato;
- solicitar à Assembleia Municipal autorização para abertura do
procedimento concursal, fixando as respetivas condições, nos
termos da al. p), do n.º 1, do art. 25.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro;
3- Deliberou por unanimidade:
- determinar a não adjudicação da prestação de serviços de higiene
urbana e salubridade pública das zonas urbanas de Samora Correia,
incluindo o Porto Alto, nos termos do art.º 79.º, n.º 1, al. c) do Código
dos Contratos Públicos;
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- determinar a revogação da decisão de contratar, tomada por
deliberação da Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada
em 8 de fevereiro do ano em curso;
- dispensar a audiência prévia dos candidatos, em relação às
decisões anteriores, com fundamento no art.º 103.º, n.º 1, als. a) e
b), do Código do Procedimento Administrativo;
- notificar os concorrentes, nos termos do disposto no art. 79.º, n.º 2,
do Código dos Contratos Públicos, das decisões precedentes e
respetivos fundamentos;
- dar início a um novo procedimento adjudicatório no prazo máximo de
6 meses, a contar da decisão de não adjudicação, nos termos do
disposto no art. 79.º, n.º 3, do Código dos Contratos Públicos;
4- 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 10612, de 07/04/2021 e, nos termos da
mesma:
- aprovar as alterações ao projeto da empreitada de “Mobilidade
urbana sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede
ciclável de Benavente (entre os PK 39+330 e 41+480 da EN118)”;
- aprovar o levantamento da suspensão dos trabalhos;
- aprovar os trabalhos a menos, no montante de 4.560,46 € (quatro
mil, quinhentos e sessenta euros e quarenta e seis cêntimos);
- aprovar a redução da caução, no montante de 456,05 €
(quatrocentos e cinquenta e seis euros e cinco cêntimos), sobre o
valor da garantia bancária n.º 2528.002344.193, da Caixa Geral de
Depósitos, S.A., passando a mesma a ter o valor de 47.543,95 €
(quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três euros e noventa e
cinco cêntimos);
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 10515, de
07/04/2021 e, nos termos da mesma, aprovar os trabalhos
complementares referentes à empreitada de “Requalificação urbana
do centro histórico de Benavente – Av. das Acácias” e ordenar a sua
execução, através de notificação por escrito ao adjudicatário;
6- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do PS – Partido Socialista, Florbela Parracho,
homologar a Informação n.º 10626, de 07/04/2021 e, nos termos da
mesma:
- aprovar os trabalhos de suprimento de erros e omissões referentes à
empreitada de “Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes (Álamos)
– Samora Correia”, no montante de 23.517,72 € (vinte e três mil,
quinhentos e dezassete euros e setenta e dois cêntimos), ao qual
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acresce o IVA à taxa legal em vigor, e ordenar a sua execução,
através de notificação por escrito ao adjudicatário;
- ordenar ao adjudicatário, através de notificação por escrito, a não
execução dos trabalhos constantes de erros a menos, no montante
de -12.977,22 € (- doze mil, novecentos e setenta e sete euros e
vinte e dois cêntimos);
- conceder uma prorrogação legal do prazo de execução da
empreitada, por 45 (quarenta e cinco) dias;
7- Deliberou por unanimidade aprovar a alteração de sentido do trânsito
na Rua José Dias de Oliveira, em Samora Correia, nos termos da
Informação do Trânsito, de 25.03.2021, e respetivo parecer do chefe
de Divisão, que se homologam, devendo comunicar-se aos residentes
e publicitar nos lugares de estilo;
8- Deliberou por unanimidade indeferir o pedido de lugar de
estacionamento para ambulância na Rua “31 de janeiro”, n.º 5, em
Samora Correia, face à Informação do Trânsito, de 26.03.2021, e
respetivo parecer do chefe de Divisão, que se homologam;
9- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
de que, considerando que não era possível tomar decisão em tempo
útil e reunião de Câmara, autorizou a cedência de transporte à Cáritas
Paroquial de Benavente, para ida ao Banco Alimentar, em Santarém,
fazer o levantamento de bens alimentares, dia 06/, terça feira, pelas
10.30 horas;
10- Deliberou por unanimidade prestar apoio ao CRIB – Centro de
Recuperação Infantil de Benavente, através da cedência de uma
viatura de carga, dotada de grua, para transportar 6 big bags de
tampas de embalagens plásticas para a Ecolezíria, na EN 14, Raposa,
em Almeirim;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção do senhor vereador sem
representação política, Pedro Pereira, aprovar a proposta do senhor
presidente de que a Câmara Municipal manifeste a sua disponibilidade
para prestar o apoio logístico solicitado pelo Agrupamento de Escolas
de Benavente, para a entrega dos diplomas de mérito e excelência
relativos ao ano letivo anterior, devendo ser avaliado, posteriormente,
se existem condições para a realização do evento, face à evolução da
pandemia no município.
Benavente, 19 de abril de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

