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 173/2021
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 26 de abril de 2021
1- Deliberou por unanimidade:
- Autorizar a abertura do procedimento tendente à prestação de
serviços de higiene urbana e salubridade pública das zonas urbanas
de Samora Correia, incluindo Porto Alto, e consequente cabimento da
despesa;
- Aprovar a escolha do procedimento de concurso público;
- Aprovar o fundamento para a decisão da não contratação por lotes,
constante da informação em anexo;
- Aprovar as peças do procedimento (anúncios, programa de concurso,
caderno de encargos e seus anexos;
- Aprovar a designação dos elementos do júri proposto para a
condução do procedimento, bem como a delegação de competências
para prestar esclarecimentos no referido júri;
- Nomear Carla Alexandra de Oliveira Borracha Pardão, técnica
superior, como gestora do contrato;
2- Deliberou por unanimidade homologar a Informação 10491/2021, de
07.03 e, nos termos da mesma, aprovar a ocupação de espaço do
domínio público com esplanada aberta em frente ao estabelecimento
com a designação de “Taverna Ribatejana”, sito no Largo “25 de abril”,
1, freguesia de Samora Correia, devendo o serviço de Fiscalização
fazer o necessário acompanhamento;
3- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 011815/2021,
de 19-04-2021 e, nos termos da mesma, renunciar ao direito de
preferência, em 1.º grau, nos termos do art. 29.º da Lei n.º 31/2014, de
30 de maio, na alienação duma moradia de rés-do-chão, 1.º andar,
sótão, garagem e logradouro construída no lote 69 da Zona “B”,
constituído em direito de superfície, sito na Urbanização dos Setores 4
e 16 do P.G.U. de Samora Correia (atualmente situa-se na Rua Maria
Lamas, n.º 69, município de Benavente), com a área privativa de
207,09 m2 e área dependente de 30,11 m 2, área total de 144,00 m2,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Benavente sob o n.º
01407 da freguesia de Samora Correia e inscrito na Matriz Predial
Urbana da mesma freguesia sob o artigo 3364, e autorizar a venda do
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edificado pelo valor mínimo de 145.001,50 € (cento e quarenta cinco
mil e um euro e cinquenta cêntimos), sobre o qual incide uma penhora
a favor da Caixa Geral de Depósitos S.A.;
4- Deliberou por unanimidade aprovar os trabalhos a menos, no âmbito
da empreitada de “Arrelvamento sintético do campo de futebol de
Santo Estêvão”, contantes na informação n.º 11718, de 16/04/2021, e
ordenar ao adjudicatário, através de notificação por escrito, a não
execução dos mesmos, no montante de – 4.552,82 € (- quatro mil,
quinhentos e cinquenta e dois euros e oitenta e dois cêntimos);
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 12158, de
20/04/2021 e, nos termos da mesma, assumir os trabalhos a executar,
como trabalhos complementares, no âmbito da empreitada de
“Requalificação urbana do centro histórico de Benavente – Av. das
Acácias”, e ordenar ao adjudicatário, através de notificação por escrito,
a execução dos mesmos, no montante de 3.612,13 € (três mil
seiscentos e doze euros e treze cêntimos), ao qual acresce o IVA à
taxa legal em vigor;
6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 12328, de
21/04/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente a trabalhos complementares – rede de baixa tensão da
empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico de
Benavente – Av. das Acácias” e autorizar o senhor presidente da
Câmara Municipal a outorgar no mesmo;
7- Deliberou por unanimidade, relativamente ao pedido apresentado pelo
Centro de Bem-Estar Social Padre Tobias (Fundação), para
construir/montar um toldo sombreador de lona suportado por estrutura
metálica, junto da entrada do estabelecimento que explora (creche),
de forma a dar proteção às pessoas que lá se dirigem, autorizar a
instalação da infraestrutura;
8- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de acordo de
colaboração para a realização de passeios de barco de turismo
náutico, na Vala Nova, e autorizar o senhor presidente da Câmara
Municipal a outorgar no mesmo;
9- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 11957, de
19/04/2021 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;
10- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 11969, de
19/04/2021 e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento dos
cadernos de atividades aos encarregados de educação constantes da

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

lista que, por fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à
presente ata, totalizando 145,75 € (cento e quarenta e cinco euros e
setenta e cinco cêntimos).
Benavente, 03 de maio de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

