EDITAL N.º 301/2014
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 Anexo I à 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 15 de setembro de 2014
1- deliberou por unanimidade, homologar e aprovar a informação n.º
6543/2014 e, de acordo com a mesma, proceder à abertura do concurso
de ajuste direto para aquisição de serviços de comunicações de dados e
voz móveis – anos 2014 a 2017 (36 meses) - Central de Compras
Eletrónicas da CIMLT, aprovando o Programa de Procedimento e o
Caderno de Encargos correspondente ao acordo quadro a celebrar, bem
como os restantes documentos inerentes à presente aquisição,
nomeadamente a constituição do Júri do Procedimento, nos termos
preconizados, delegando neste as competências propostas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, delegar no Conselho
Executivo da CIMLT a competência para proferir decisão de
adjudicação, delegando no respetivo presidente as competências para
decidir quanto à reclamação da minuta de acordo quadro e para
proceder à outorga do mesmo, relativamente ao procedimento indicado,
em nome e em representação do Município;
2- deliberou por unanimidade, homologar e aprovar o relatório final do
concurso público de prestação de serviços de fornecimento de refeições
escolares pelo período de 3 anos letivos, a iniciar no ano letivo de
2014/2015 – Estabelecimentos de ensino pré-escolares e escolares do
1.º ciclo do ensino básico integrantes dos Agrupamentos de Escolas do
Município de Benavente e, em face do mesmo, adjudicar à firma
GERTAL – COMP. G. DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A. a
aquisição de serviços, a iniciar no mês de outubro, pelo valor de
637.984,35 € (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e oitenta e
quatro euros e trinta e cinco cêntimos), ao qual acrescerá o IVA à taxa
legal em vigor;
3- deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor vicepresidente que deferiu o pedido de licença especial de ruído
apresentado por Bar do Concelho, Sociedade Unipessoal, Lda. para um
evento musical – Banda Tributo dia 13 de setembro, das 23:00H às
02.00H, no Largo 25 de Abril, 2 em Samora Correia;

4- deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do senhor vicepresidente que deferiu o pedido de licença especial de ruído
apresentado por Almansor Lounge Caffé, Lda. para um evento musical –
Banda Jazz dia 06 de setembro, das 23:00H às 02.00H, na Zona
Ribeirinha de Samora Correia;
5- deliberou por unanimidade, solicitar parecer à Junta de Freguesia da
Barrosa relativamente ao pedido apresentado por Acústica Médica
(Hidden Hearing) para efetuar uma Campanha Nacional de Feira da
Saúde, dispondo para o efeito de uma Unidade Móvel de Rastreio,
devidamente equipada e operada por técnicos habilitados, contanto
ainda com um(a) enfermeiro(a) para realizar rastreios totalmente
gratuitos ao colesterol, glicémia, tensão arterial e auditiva, e autorizar a
ocupação da via pública para o efeito junto à Junta de Freguesia, das
09.00h às 18.00h no dia 24 de setembro;
6- deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta do
senhor presidente de alteração ao mapa de pessoal de 2014 /
aditamento à “Organização Interna dos Serviços”, documentos que,
depois de rubricados e por fotocópia, constituem pasta anexa à
respetiva ata, e submetê-los a aprovação da Assembleia Municipal, nos
termos das disposições conjugadas da alínea o) do n.º 1 do art. 25.º do
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com o n.º 4 do art. 29.º da
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35/2014,
de 20 de junho;
7- deliberou por unanimidade, emitir parecer favorável à abertura do
procedimento concursal para contratação de cinco assistentes
operacionais, sendo dois para exercer funções de motorista de veículos
pesados, um para exercer funções de eletricista, um de pedreiro e um
de calceteiro, com vista à constituição de relação jurídica de emprego
público por tempo indeterminado, destinados também a candidatos que
não possuam relação jurídica de emprego público, sem prejuízo das
preferências legalmente estabelecidas.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, submeter a proposta de
abertura do procedimento concursal à discussão e eventual aprovação
da Assembleia Municipal, nos termos do n.º 2 do seu art. 64.º do
Orçamento de Estado para 2014 (OE 2014), aprovado pela Lei n.º 83C/2013, de 31 de dezembro;
8- deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo senhor
presidente de que a Câmara Municipal transfira, com caráter de
adiantamento, o valor de 18.247,99 € para a Creche de Benavente para
pagamento aos subempreiteiros da construção da nova creche e jardim
infantil;

9- deliberou por unanimidade, homologar a informação DMOPPUD n.º
19/2014, de 08 de setembro e, com base na mesma, reconhecer que a
proposta de suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Benavente
e de estabelecimento de medidas preventivas para a Fonte das Somas,
Gatinheiras, freguesia de Benavente é consentânea com a proposta de
ordenamento para o Município, quer em termos de uso do solo como de
condições de edificabilidade.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, submeter à Assembleia
Municipal, sob a forma de proposta, a aprovação da suspensão parcial
do Plano Diretor Municipal de Benavente e do estabelecimento de
medidas preventivas, nos termos previstos na al. b) n.º 2 do art. 100.º e
no n.º 1 do art. 109.º, ambos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro e posteriores alterações (Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial).
Deliberou ainda reconhecer que o referido na informação técnica quanto
ao esclarecimento sobre a articulação entre as atuais “medidas
preventivas”, decorrentes da suspensão parcial do PDMB e a
“suspensão de procedimentos”, definida no artigo 117.º do RJIGT, é hoje
desnecessária face à paralisação da discussão pública da proposta de
revisão do PDMB, por efeito da citação relativa à providência cautelar
visando a suspensão da deliberação do Executivo de 13-06-2014;
10- deliberou por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela
senhora vereadora Ana Carla Ferreira Gonçalves de que tendo em conta
o parecer favorável dos serviços técnicos, seja autorizada a colocação
de pinos de resguardo em frente da porta da entrada do estabelecimento
comercial Carvalhos – Comércio de Máquinas, Equipamentos,
Acessórios e Serviços, Lda., sito no Largo de Santo André, n.º 4 em
Benavente, por forma a evitar o estacionamento abusivo no espaço
confinante com o mesmo, que os serviços operacionais procedam à
colocação dos mesmos, e que o critério orientador seja utilizado para
situações futuras;
11- deliberou por unanimidade, aprovar a proposta de atribuição de auxílios
económicos ao primeiro ciclo e pré-escolar – ano letivo 2014/2015.

Benavente, 22 de setembro de 2014.
O presidente da Câmara Municipal,

(Carlos António Pinto Coutinho)

