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 293/2022
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 30 de maio de 2022
1- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 17015, de
25/05/2022 e, nos termos da mesma:
- Autorizar a abertura do procedimento tendente à prestação de
serviços de higiene urbana e salubridade pública da zona urbana de
Samora Correia, incluindo Porto Alto, e consequente cabimento da
despesa;
- Aprovar a escolha do procedimento de concurso público, com
publicação no JOUE;
- Dispensar o parecer prévio vinculativo da Assembleia Municipal para
a repartição de encargos e assunção do compromisso plurianual;
- Aprovar o fundamento para a decisão da não contratação por lotes,
constante da informação que, depois de assinada, digitalmente, fica
arquivada em ficheiro eletrónico anexo à presente ata;
- Aprovar a exceção do cumprimento do n.º 1 do art. 73.º do LOE
2021, nos termos expostos no n.º 4 do mesmo art. 73.º, autorizando,
assim, a despesa inerente ao contrato a celebrar;
- Aprovar o programa de concurso, o caderno de encargos e os
restantes documentos inerentes à aquisição de serviços;
- Aprovar a constituição do júri do procedimento, bem como a
delegação da competência para prestar esclarecimentos no mesmo;
- Designar a técnica superior, Carla Alexandra de Oliveira Borracha
Pardão, como gestora do contrato;
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, homologar a Informação n.º 16863, de 24/05/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato referente a
trabalhos complementares / alterações ao projeto – trabalhos a menos
e a mais, bem como à prorrogação do prazo para execução da
empreitada de “Requalificação urbana do centro histórico de
Benavente – Praça do Município, Praça da República e área
envolvente”, autorizando o senhor presidente a outorgar no mesmo;
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3- Deliberou por unanimidade designar a eng.ª civil, Maria Manuel Couto
da Silva, para as funções de diretora de fiscalização da empreitada de
“Requalificação da Av. Egas Moniz (troço entre a Estrada da
Carregueira e a EN10), em Samora Correia”;
4- 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 revisão de preços definitiva da empreitada de
“Requalificação urbana do centro histórico de Benavente – Av. das
Acácias”, de acordo com o cálculo que, depois de assinado,
digitalmente, fica arquivado em ficheiro eletrónico anexo à ata;
5- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 16815, de
24/05/2022 e, nos termos da mesma, aprovar o reinício dos trabalhos
na Estrada da Carregueira, no âmbito da empreitada de
“Requalificação das Estradas da Carregueira e dos Curralinhos, em
Samora Correia”, após conferência procedimental, concedendo um
prazo adicional de 15 dias para mobilização de meios e mantendo a
suspensão dos trabalhos na Estrada dos Curralinhos, até que existam
condições para o seu recomeço;
6- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do gestor técnico
do Processo n.º 494/2020, datada de 27.05.2022, e, nos termos da
mesma, emitir parecer favorável à realização da intervenção, para
regularização da situação existente, sendo os custos inerentes
suportados pelo Município, assumindo-se alguma responsabilidade
pela situação existente no local;
7- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do gestor técnico
do Processo n.º 856/2022, datada de 24.05.2022 e, nos termos da
mesma, autorizar a realização dos trabalhos em causa, da exclusiva
responsabilidade do promotor;
8- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do gestor técnico
do Processo n.º 1/2020, datada de 23.05.2022, deferindo o pedido e
procedendo-se à emissão do alvará, após pagamento das taxas
respetivas, constantes na referida informação;
9- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que homologou a Informação do gestor técnico do processo n.º
1779/2021, datada de 24.05.2022 e, nos termos da mesma, autorizou
a realização dos trabalhos a levar a efeito em área do domínio público,
na Rua Manuel Lopes Almeida, em Benavente, dias 28 e 29 de maio;
10- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia para construção de supermercado no Alto do
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Catalão, freguesia de Samora Correia, nos termos da Informação do
gestor técnico do processo, de 27.05.2022, que homologou;
11- Deliberou por unanimidade emitir parecer favorável ao pedido de
informação prévia constante do Processo n.º 63/2022, nos termos da
Informação do gestor técnico do processo, de 24.05.2022, que
homologou;
12- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de criação de um lugar
para cargas e descargas, a mais de 5 metros do entroncamento da
Rua do Parque com a Rua João de Deus, em Samora Correia,
limitado aos dias úteis, no período das 9 às 19 horas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, que sempre que seja
solicitado um lugar para cargas e descargas, o mesmo ficará
condicionado ao período de laboração do estabelecimento, salvo em
casos excecionais, devidamente, justificados;
13- Deliberou por unanimidade homologar a Informação do Trânsito, de
16.05.2022, e manifestar a intenção de aprovar a proposta nela
contida, promovendo a audiência prévia dos interessados, bem como
a consulta pública e das entidades intervenientes;
14- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
que deferiu o pedido de emissão de alvará de licenciamento para o
festival comemorativo dos 300 anos da Paróquia de Samora Correia, a
ter lugar no dia 28 de maio;
15- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 16854, de
24/05/2022 e, nos termos da mesma, aprovar a atribuição de novos
escalões e alterar os já atribuídos, todos constantes da lista que,
depois de assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico
anexo à ata;
16- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de realização das
diversas atividades previstas no âmbito do projeto DesconFinalmente,
devendo a possibilidade de participação dos funcionários interessados
ser aferida com os dirigentes das respetivas unidades orgânicas.

Benavente, 07 de junho de 2022.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

