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EDITAL N.º 284/2018
DOMINGOS MANUEL SOUSA SANTOS, vice-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 03 de setembro de 2018
1- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho e do PSD, Carlos Salvador,
aprovar a proposta do senhor presidente de que a Câmara Municipal
rejeite qualquer transferência de novas atribuições e competências sem
a garantia comprovada da dotação das autarquias locais com os meios
indispensáveis ao seu pleno exercício, presente e futuro, proponha à
Assembleia Municipal que, por adesão aos considerandos da presente,
tome deliberação de não aceitar a transferência de novas competências
da Administração Central em 2019 e comunicar tal deliberação à
Direção-Geral das Autarquias Locais, tudo em cumprimento do artigo
4.º, n.º 2, alínea a) da Lei n.º 50/2018, de 16.08, e solicite à senhora
presidente da Assembleia Municipal, a realização duma sessão
extraordinária, a realizar no próximo dia 13 de setembro, para o efeito;
2- Deliberou por unanimidade homologar e aprovar a informação n.º
6630/2018, de 29 de agosto e, de acordo com a mesma, proceder à
abertura do concurso público relativo à empreitada de “Beneficiação /
Reabilitação de pavimentos em arruamentos e caminhos do concelho –
2.ª fase”, aprovando o Anúncio do Procedimento, Programa do
Procedimento, Caderno de Encargos, Mapa de quantidades de
trabalho, Estimativa orçamental, Projeto de Execução, Memória
descritiva, Condições técnicas, Peças desenhadas, Plano de
Segurança e Saúde, Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de
Construção e Demolição e Compilação técnica, bem como os restantes
documentos inerentes à empreitada, nomeadamente, a constituição do
júri do procedimento, nos termos preconizados, bem como delegar a
competência no Júri do procedimento, para prestação de
esclarecimentos.
Mais deliberou, igualmente por unanimidade, nomear o engenheiro
Hugo Freitas, gestor do processo e para diretor de fiscalização;
3- Deliberou por maioria, com os votos contra dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e do PSD, Carlos Salvador, aprovar a proposta
apresentada pelo senhor vereador Hélio Justino, de que o Executivo
aceite o carácter de excecionalidade e consequente aprovação do
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projeto de arquitetura para legalização das alterações e da ampliação
de moradia e apoios agrícolas edificados na Rua das Areias, 44, em
Benavente, bem como aferir a possibilidade de legalização das
restantes edificações, face ao novo PDMB;
4- Deliberou por unanimidade homologar a informação de Gestão
Urbanística, de 22-08-2018 e, nos termos da mesma, atribuir o nível 2
de conservação ao conjunto edificado (portaria e armazéns) sito na R.
Dr. António Gonçalo Sousa Dias, em Benavente;
5- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de definição do valor
dado às obras de demolição e considerar o índice de 0,3 como fator a
aplicar para essas mesmas obras;
6- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do PSD, Carlos Salvador,
aprovar a proposta de plano de transportes escolares – Ano letivo
2018/2019;
7- Deliberou por unanimidade aprovar a proposta de atribuição de auxílios
económicos no âmbito da Ação Social Escolar – Ano letivo 2018/2019;
8- Deliberou por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do
PS, Pedro Pereira e Florbela Parracho, e do PSD, Carlos Salvador,
aprovar a proposta de protocolo para o funcionamento de uma sala de
jardim de infância da Fundação Padre Tobias no Jardim de Infância n.º
1 de Porto Alto, autorizando o senhor presidente a outorgar no mesmo.

Benavente, 10 de setembro de 2018.
O vice-presidente da Câmara Municipal,
(Domingos Manuel Sousa Santos)

