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2130-038 Benavente – Tel. 263 519 600 (8 linhas) – Fax 263 519 648/9

EDITAL N.º 342/2022
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 27 de junho de 2022
1- Deliberou por unanimidade aprovar as propostas de contratoprograma de desenvolvimento desportivo entre o Município de
Benavente e a ADCB, a AREPA, o ATENEUGISC, o BFCA, o CFE, o
CUAB, a ETAM-DO, o GDB, o GDSC, a JDA, o NASC, o Sport Clube
Barrosense, o 3B Triatlo, a ACAL, a Associação Desportiva Marcial de
Samora Correia, a AETAMC, a AHBVSC, a AJB, o Almansor Motor
Clube, o Clube TT de Benavente, o Centro Columbófilo Samorense, o
Grupo Columbófilo de Benavente, o Clube Ornitológico de Samora
Correia e Lezíria Judo Clube, 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 unanimidade aprovar as propostas de atribuição de
subsídio à ARCAS, à Associação de Festas de Santo Estêvão, à
Associação Comissão de Festas em Honra de Nossa Sra. da Paz, à
Associação de Festas em Honra de Nossa Sra. de Fátima – Barrosa, à
Comissão de Festas do Porto Alto e à Comissão Organizadora da
Festa da Amizade/Sardinha Assada de Benavente, nos termos do
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo do Município de
Benavente;
3- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 18494, de
08/06/2022 e, nos termos da mesma, aprovar o abate dos bens
móveis constantes da listagem que, por fotocópia e depois de
rubricada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro eletrónico anexo à
ata;
4- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 1748, emitida
em 21/06/2022 pela Divisão de Planeamento, Ambiente e Gestão de
Projetos da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (documento
que, por fotocópia e depois de rubricado, digitalmente, fica arquivado
em ficheiro eletrónico anexo à ata) e, com base nos fundamentos
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jurídicos apresentados, indeferir o pedido de revisão excecional de
preços, apresentado pela entidade LUBRIFUEL – Combustíveis e
Lubrificantes, Lda., no âmbito do concurso público n.º 04/2021CCE –
Acordo quadro para aquisição de combustíveis rodoviários, gás
propano a granel e lubrificantes – Lote 4;
5- Deliberou por unanimidade promover a divulgação pública dos apoios
previstos na Estratégia Local de Habitação em canais de comunicação
municipal, rádio, folhetos e cartazes publicitários, nos termos
propostos na Informação n.º 18971, de 14/06/202, e respetivo parecer
do dirigente das Obras Municipais, que homologou;
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 a Informação n.º 19578, de 21/06/2022 e,
nos termos da mesma, aprovar a revisão de preços provisória n.º 2 da
empreitada de “Requalificação urbana da Praça da República, Largo
João Fernandes Pratas e ruas envolventes, em Samora Correia”;
7- 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 conta da empreitada de “Mobilidade urbana
sustentável para Benavente e Samora Correia – Rede ciclável e
pedonal de Samora Correia (entre os PK 31+694 e 35+119 da
EN118)”;
8- Deliberou por unanimidade homologar o relatório final do
procedimento concursal tendente à “Substituição dos arrelvamentos
sintéticos do campo de futebol dos Camarinhais, em Benavente, e do
campo de futebol da Murteira, em Samora Correia” e, em face do
mesmo, admitir as propostas para efeitos de adjudicação, constantes
do quadro de classificação final, com exclusão das restantes, e
adjudicar a empreitada à concorrente PLAYPISO – Infraestruturas e
Equipamentos Desportivos, S.A., pelo valor de 273.000,00 € (duzentos
e setenta e três mil euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor,
e com prazo de execução de 60 (sessenta) dias;
9- Deliberou por unanimidade homologar a Informação n.º 19846, de
22/06/2022 e, nos termos da mesma, aprovar a minuta do contrato
referente à empreitada de “Substituição dos arrelvamentos sintéticos
do campo de futebol dos Camarinhais, em Benavente, e do campo de
futebol da Murteira, em Samora Correia” e autorizar o senhor
presidente a outorgar no mesmo;
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10- Deliberou por homologar a Informação n.º 19801, de 22/06/2022 e, de
acordo com a mesma, aprovar:
- a abertura do procedimento de concurso público para a empreitada
de “Requalificação urbana do centro histórico de Benavente –
Parque infantil ´O Campino`”, nos termos do disposto na al. b) do art.
19.º do Código dos Contratos Públicos, na redação que lhe foi dada
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto;
- as peças do procedimento mencionadas na referida informação;
- o prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias;
- o preço base de 390.000,00 € (trezentos e noventa mil euros), a que
acresce o IVA à taxa legal em vigor;
- as fórmulas atinentes à definição de preço anormalmente baixo, para
efeito do procedimento;
- a constituição do júri do procedimento, nos termos preconizados,
delegando no mesmo a competência para prestação de
esclarecimentos.
E, ainda,
- nomear Maria Virgínia Antunes Pinto, técnica superior/engenheira
civil, para diretora de fiscalização e Jorge Miguel Serrano de Sousa
Correia, técnico superior/engenheiro civil, dirigente das Obras
Municipais, para gestor do contrato;
11- Deliberou por unanimidade aprovar a avaliação do nível de
conservação da fração sita na Rua Alfredo Betâmio de Almeida,
Travessa B – lote 8 A, 2.º andar dto., em Benavente, nos termos e
condições, expressamente, constantes da respetiva ficha de avaliação
(documento que, depois de assinado, digitalmente, fica arquivado em
ficheiro eletrónico anexo à ata), concretamente, no campo das
observações;
12- Deliberou por emitir parecer vinculativo de enquadramento, para
instrução de candidatura a financiamento, no âmbito do Instrumento
Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU 2020),
face à intenção da requerente proceder a uma operação de
reabilitação urbana, que consistirá na demolição, reconstrução e
ampliação, para habitação familiar, do prédio atualmente situado na
Rua João Sabino de Almeida Fernandes, n.ºs 20, 22 e 24, em
Benavente;
13- Deliberou por unanimidade ceder o Cineteatro de Benavente à
Associação Escola Tradicional de Artes Marciais e Curativas –
ETAMC, para levar a efeito uma manhã de cinema para os alunos e
encarregados de educação das classes de kajukenbo/king do
educativo, dia 9 de julho, as 10.00 às 12.30 horas;
14- Deliberou por unanimidade ceder o Cineteatro de Benavente à
Creche e Jardim Infantil de Benavente, para realização das festas de
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Natal do CATL, da creche e do jardim infantil, dias 07, 08 e 09 de
dezembro, respetivamente;
15- Deliberou por unanimidade ratificar o despacho do senhor presidente
da Câmara Municipal que deferiu o pedido de emissão de alvará de
licença para a realização da Festa da Amizade/Sardinha Assada de
Benavente, a ter lugar de 23 a 26 de junho, considerando a
indisponibilidade de agendar para que, em tempo útil, a Câmara
deliberasse sobre a matéria;
16- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Junta de Freguesia de Samora Correia, para realização do evento
“Samora Equestre”, de 01 a 03 de julho;
17- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação Recreativa Amigos de Samora – ARCAS, para realização
do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, de 01 a 10 de julho;
18- Deliberou por unanimidade manifestar a disponibilidade da Câmara
Municipal para receber a chegada da 1.ª etapa da 14.ª Volta a
Portugal em Cadetes, no dia 20 de agosto, e a acolher, nesse mesmo
dia, a partida e a chegada da etapa da 1.ª Volta a Portugal Feminina –
Cadetes e Juniores.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, manifestar a
disponibilidade da Câmara Municipal para conceder o apoio financeiro
solicitado, devendo, para o efeito, ser estabelecido um contrato de
patrocínio desportivo entre o Município de Benavente e a Federação
Portuguesa de Ciclismo;
19- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão de alvará de licença
para realização da Festa do Porto Alto, de 15 a 19 de julho;
20- Deliberou por unanimidade autorizar a emissão de alvará de licença
para realização de largada de vacas, integrada no VII Fim de Semana
dos Amigos da Freguesia, em Foros de Almada, dia 09 de julho;
21- Deliberou por unanimidade prestar o apoio logístico solicitado pela
Associação Recreativa do Porto Alto, por ocasião do Festival de
Folclore, dia 16 de julho, integrado nas Festas do Porto Alto;
22- Deliberou por unanimidade manifestar a disponibilidade da Câmara
Municipal para prestar o apoio logístico solicitado pela Associação
Recreativa e Cultura Amigos de Samora, para realização da Festa em
Honra de N.ª Sra. de Oliveira, de 18 a 22 de agosto;
23- Deliberou por unanimidade homologar a Informação 19700, de
21/06/2022 e, nos termos da mesma, proceder ao pagamento do valor
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total de 45,00 € (quarenta e cinco euros), sendo 31,20 € (trinta e um
euros e vinte cêntimos) para cadernos de atividades [de acordo com a
lista que, depois de assinada, digitalmente, fica arquivada em ficheiro
eletrónico anexo à ata] e 13.80 € (treze euros e oitenta cêntimos) para
material didático.

Benavente, 05 de julho de 2022.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

