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 241/2022
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 11 de abril de 2022
1- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de contrato-programa
de desenvolvimento desportivo entre o Município de Benavente e o
CUAB – Clube União Artística Benaventense, para apoio à
participação de 23 atletas do clube no Dinamic International Acro Cup
2022, a realizar em Valência, entre os dias 13 e 18 de abril, nos
termos dos artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, e do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01 de outubro, alterado pelas Leis n.ºs
74/2013, de 6 de setembro, e 101/2017, de 28 de agosto, e pelo
Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março, e autorizar o senhor
presidente da Câmara Municipal a outorgar no mesmo;
2- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, ratificar o voto favorável do senhor presidente da
Câmara Municipal, em sede da reunião da Assembleia Geral da AR –
Águas do Ribatejo, E.I.M., S.A., do dia 31 de março, relativamente ao
Relatório de Gestão e Contas de 2021;
3- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, aprovar a minuta do contrato referente aos trabalhos
complementares no poço do moinho do Calvário e guarda metálica, no
âmbito da empreitada de “Requalificação e reabilitação do cruzeiro do
Calvário – Zona envolvente, muro de contenção e muralha do jardim”,
nos termos da Informação n.º 10860, de 01/03/2022, que homologou,
e autorizar o senhor presidente a outorgar no mesmo;
4- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, aprovar a presente proposta de procedimento concursal para
ocupação de 2 postos de trabalho de técnico superior / psicólogos
clínicos;
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5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 10361, de
29/03/2022 e, nos termos da mesma, aprovar o Plano de Segurança e
Saúde e Plano de Sinalização Temporária da Via Pública da
empreitada de “Beneficiação / Reabilitação de pavimentos em
arruamentos do concelho de Benavente – 2.ª fase” (documentação
que, depois de assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro
eletrónico anexo à ata) e nomear o dr. Cláudio Alexandre Ferreira
Guedes para as funções de coordenador de segurança em obra;
6- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar e aprovar a informação n.º 11340, de
06/04/2022, referente à solicitação de acerto da caução a prestar para
os trabalhos complementares e trabalhos a menos, no âmbito da
empreitada de “Recuperação do parque infantil da Barrosa e zona
envolvente”, devendo ser adotados os procedimentos preconizados;
7- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, aprovar o Plano Final de Consignação da empreitada de
“Requalificação da Av. Egas Moniz (troço entre a Estrada da
Carregueira e a E.N. 10), em Samora Correia”;
8- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, homologar e aprovar a informação n.º 113940, de
06/04/2022, referente ao aditamento à garantia bancária n.º 00125-022218315, prestada no âmbito da empreitada de “Requalificação
urbana do centro histórico de Benavente – Av. das Acácias”, e
restituição de quantias retidas, devendo ser adotados os
procedimentos preconizados;
9- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, e da senhora vereadora em representação do CHEGA,
Milena Castro, aprovar a suspensão parcial dos trabalhos relativos à
empreitada de “Requalificação da Azinhaga do Contador, em
Benavente”, desde o dia 04-04-2022 e por um período previsível de
quinze (15) dias, findo o qual, e estando reunidas as condições, os
trabalhos serão retomados.
Mais deliberou, igualmente por maioria, com a abstenção dos
senhores vereadores em representação do PSD – Partido Social
Democrata, Luís Feitor e Sónia Ferreira, e da senhora vereadora em
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representação do CHEGA, Milena Castro, aprovar o respetivo auto de
suspensão parcial dos trabalhos;
10- Deliberou por maioria, com a abstenção dos senhores vereadores em
representação do PSD – Partido Social Democrata, Luís Feitor e Sónia
Ferreira, homologar a Informação n.º 11418, de 06/04/2022 e, nos
termos da mesma:
- manter a projetada decisão de caducidade da adjudicação da
empreitada de «Requalificação urbana do centro histórico de
Benavente – Parque infantil “O Campino”», nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 105.º do CCP, ato que elimina, com
efeitos imediatos e diretos, o ato primitivo de adjudicação praticado
pela Câmara Municipal;
- considerar a caução prestada pela adjudicatária (a sociedade
CATALIN – Serviços de Construção Civil, Unipessoal, Lda.),
perdida em favor da Câmara Municipal, enquanto entidade
adjudicante;
- notificar a sociedade CATALIN – Serviços de Construção Civil,
Unipessoal, Lda. da presente deliberação;
11- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do CHEGA, Milena Castro, aprovar a revisão de preços
definitiva da empreitada de “Requalificação do espaço verde da
Urbanização da Quinta do Portão de Ferro, em Benavente”, nos
termos da Informação n.º 11367, de 06/04/2022, que homologou;
12- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do CHEGA, Milena Castro, aceitar catorze lugares de
estacionamento público no interior da parcela com a área de 6.326,00
m2, sita na Estrada Nacional 118, em Samora Correia, bem como a
compensação em numerário, de 74.952,13 €, relativa à ausência de
espaços para verdes e para equipamentos, e aprovar o projeto de
arquitetura referente à construção de 3 edifícios de habitação coletiva,
nos termos e condições constantes do parecer do chefe da
DMOPPUDA, de 06 de abril, que homologou;
13- Deliberou por unanimidade aceitar a receção definitiva das obras de
urbanização da 1.ª e 2.ª fase do loteamento da Herdade da Aroeira,
em Santo Estêvão, e libertar o valor remanescente das garantias
bancárias;
14- Deliberou por unanimidade validar as fichas de avaliação n.º
1861/2021-1V2, de 24-03-2022, e 1861/2021-1V4, de 10-03-2022 que,
depois de assinadas, digitalmente, ficam arquivadas em ficheiro
eletrónico anexo à presente ata, e atribuir à totalidade do imóvel sito
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na Rua do Pinheiro, n.ºs 2 e 4, em Benavente, o coeficiente de
conservação “3”, a que corresponde o estado de conservação “médio”;
15- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de reforço de
sinalização no Largo de Santo André, em Benavente, no âmbito do
Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo DecretoRegulamentar n.º 6/2019, de 22 de outubro, e do Código da Estrada,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 03/05, na redação atual, e de
anulação dos dois lugares de estacionamento existentes;
16- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Paróquia de N.ª Sra. da Graça, para realização da Festa de S. Brás,
dias 25 e 26 de maio;
17- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado para a
realização do XI Fim de Semana da Freguesia, dias 10,11 e 12 de
junho, devendo a Junta de Freguesia de Santo Estêvão efetuar o pedir
do contador junto da EDP;
18- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Santo Estêvão, para realização do XI Fim de
Semana dos Amigos da Freguesia, em Foros de Almada, dias 8 e 9 de
julho;
19- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
da Câmara Municipal, que deferiu o pedido apresentado pela
Comissão da Sardinha Assada de Benavente, para emissão de alvará
de licenciamento para o 9.º Passeio de Motas e Motorizadas, a realizar
dia 9 de abril, entre as 8.00 e as 18.00 horas;
20- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão de alvará de
licenciamento para o Passeio de Cicloturismo que a Junta de
Freguesia de Samora Correia pretende realizar, dia 15 de abril,
integrado nas comemorações dos 512 anos do Foral de Samora
Correia;
21- Deliberou por unanimidade ceder o autocarro à Creche e Jardim
Infantil de Benavente, para realização de passeios escolares nos dias
12 de abril, 3, 11, 12 e 19 de maio;
22- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 11266, de
06/04/2022 e, nos termos da mesma:
- aprovar a proposta de entrega formal de 4 dos 7 fogos colocados a
concurso, no âmbito da habitação social – Procedimento I – 09/2020;
- aprovar os valores das rendas a aplicar, no âmbito do regime do
arrendamento apoiado;
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- aprovar a minuta dos contratos de arrendamento e autorizar o
senhor presidente a outorgar nos mesmos;
23- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do CHEGA, Milena Castro, homologar a Informação n.º
10603, de 31/03/2022 que, depois de assinada, digitalmente, fica
arquivada em ficheiro eletrónico anexo à ata e, nos termos da mesma,
aprovar a atribuição do escalão A à aluna referenciada;
24- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do CHEGA, Milena Castro, homologar a Informação n.º
10604, de 31/03/2022 que, depois de assinada, digitalmente, fica
arquivada em ficheiro eletrónico anexo à ata e, nos termos da mesma,
aprovar a atribuição do escalão A ao aluno referenciado;
25- Deliberou por maioria, com a abstenção da senhora vereadora em
representação do CHEGA, Milena Castro, homologar a Informação n.º
10633, de 31/03/2022 que, depois de assinada, digitalmente, fica
arquivada em ficheiro eletrónico anexo à ata e, nos termos da mesma,
aprovar a atribuição do escalão A ao aluno referenciado.

Benavente, 18 de abril de 2022.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

