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EDITAL N.º 217/2021
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 07 de junho de 2021
1- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 17134, de
31/05/2021 e, nos termos da mesma, aprovar a prestação de apoio ao
Polo Regional de Logística de Emergência da Cruz Vermelha
Portuguesa, instalado em Santo Estêvão, através da cedência dos
bens referenciados, cujo valor se situa em 825 € (oitocentos e vinte e
cinco euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;
2- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
17093, de 31/05/2021, referente à receção definitiva / extinção de
caução da empreitada de “Execução de arranjos exteriores no
Loteamento em nome de Fernando Caneças, Covões – Benavente”,
devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
3- Deliberou por unanimidade aprovar o auto de receção provisória
parcial da empreitada de “Requalificação do Parque Ruy Luís Gomes
(Álamos) – Samora Correia”;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 17367, de
01.06.2021 e, nos termos da mesma:
- aprovar a proposta do adjudicatário, relativa aos trabalhos de
restabelecimento das linhas de drenagem de águas residuais
existentes, no valor de 3.500,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em
vigor, assumindo-os como trabalhos complementares, no âmbito da
empreitada em referência, e ordenando ao adjudicatário, por escrito,
a sua execução;
- aprovar as alterações introduzidas ao projeto de águas residuais e
pluviais, traduzidas na peça desenhada AR.03 Rev 001 que, por
fotocópia e depois de rubricada, constitui pasta anexa à ata;
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 17256, de
01/06/2021 e, nos termos da mesma:
- aprovar os trabalhos complementares da empreitada de “Mobilidade
urbana sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede
ciclável e pedonal de Benavente (entre os PK 39+330 e 41+480 da
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EN118)”, no montante de 19.065,87 € (dezanove mil, sessenta e
cinco euros e oitenta e sete cêntimos), ao qual acresce o IVA à taxa
legal em vigor e autorizar a respetiva execução, através da
notificação, por escrito, ao adjudicatário;
- aprovar a redução da caução prestada através da garantia bancária
n.º 2528.002344.193, da Caixa Geral de Depósitos, S.A., no valor de
48.000,00 € (quarenta e oito mil euros), passando a ter o valor de
47.459,45 € (quarenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove
euros e quarenta e cinco cêntimos);
6- Deliberou por unanimidade isentar o Centro de Bem-Estar Social
Padre Tobias (Fundação) do pagamento das taxas relativas à emissão
do alvará para a construção de toldo sombreador em lona, no
montante de 70,57 € (setenta euros e cinquenta e sete cêntimos), de
acordo com o previsto na al. d) do n.º 2 do art.º 11.º do Regulamento
de Taxas do Município de Benavente;
7- Deliberou por unanimidade aceitar a receção provisória dos trabalhos
relativos à abertura de valas e instalação de caixas de visita
permanentes para instalação de rede de telecomunicações na Rua
Luís Godinho, Largo Arnaldo Ferreira e Largo de Santo André, em
Benavente, nos termos do n.º 5 do art. 10.º do Regulamento de Obras
e Trabalhos no Espaço Público Relativos à Construção, Instalação,
Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de Benavente,
autorizar a libertação de 90% da caução, a que corresponde o
montante de 4.576,50 € (quatro mil, quinhentos e setenta e seis euros
e cinquenta cêntimos);
8- Deliberou por unanimidade aceitar a receção definitiva dos trabalhos
relativos à abertura de valas e reposição de pavimento e instalação de
postes e instalação de caixas de visita permanentes, para instalação
de rede de telecomunicações na Estrada Nacional 118, em
Benavente, e, nos termos do n.º 5 do art. 10.º do Regulamento de
Obras e Trabalhos no Espaço Público Relativos à Construção,
Instalação, Uso e Conservação de Infraestruturas no Município de
Benavente, autorizar a libertação do remanescente da caução, no
valor de 196,99 € (cento e noventa e seis euros e noventa e nove
cêntimos);
9- Deliberou por ratificar o despacho do senhor presidente que,
considerando que não era possível, em tempo útil, agendar para
deliberação da Câmara o pedido da Cáritas Paroquial de Benavente,
de cedência de transporte para ida ao Banco Alimentar, em Santarém,
para levantamento de alimentos no dia 4 de junho, deferiu a
pretensão;
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10- Deliberou por unanimidade ceder o anfiteatro do Palácio do Infantado,
em Samora Correia, à Organização Concelhia de Benavente do PCP,
para apresentação do livro "1921/2021 – 100 anos de luta", dia 19 de
junho, entre as 16:00h e as 20:00h;
11- Deliberou por unanimidade ceder o auditório do Centro Cultural de
Samora Correia à Associação Nacional de Toureiros, para a
continuação da respetiva Assembleia Geral, dia 30 de junho, entre as
20:30h e as 00:00h;
12- Deliberou por unanimidade ceder o Cineteatro de Benavente à Santa
Casa da Misericórdia de Benavente, para realização da respetiva
Assembleia Geral Ordinária, dia 24 de junho, a partir das 18 horas.

Benavente, 14 de junho de 2021.
O presidente da Câmara Municipal,
(Carlos António Pinto Coutinho)

