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EDITAL Nº 03/ 2010
I SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE 26 DE FEVEREIRO DE 2010
Carlos Alberto Salvador Pernes, Presidente da Assembleia Municipal supra, torna público, de
acordo com as disposições legais aplicáveis, que na I SESSÃO ORDINÁRIA DESTA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, do corrente ano, realizada no dia 26 DE FEVEREIRO DE
2010, foram tomadas as seguintes deliberações:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
- Apreciação da acta da I sessão ordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 17 de
Dezembro de 2009 – Aprovada, por unanimidade, após introdução de rectificações ao
respectivo projecto;
- Cumprimento de 1 minuto de silêncio pelos trágicos acontecimentos verificados na Madeira,
no passado dia 20 de Fevereiro de 2010;
- Votos de Pesar, Moção e Recomendação, apresentados por todos os Partidos
representados na Assembleia Municipal, devido aos trágicos acontecimentos verificados
na Madeira, no passado dia 20 de Fevereiro de 2010, os quais foram todos discutidos e
aprovados por unanimidade;
- Foi manifestado, por unanimidade, Voto de Pesar pelo recente falecimento do Sr. ANTÓNIO
MANUEL MARTINS DA COSTA, ocorrido em circunstâncias inesperadas e trágicas, num
acidente de trabalho ao serviço da Câmara Municipal de Benavente, no passado dia 18 de
Fevereiro de 2010. Foi, igualmente, cumprido 1 minuto de silêncio em sua memória;

- Moção apresentada pelos autarcas do PSD, de protesto contra a forma prejudicial como o
Governo tem contemplado o Município de Benavente na atribuição das verbas do PIDDAC
(Programa de Investimentos e Despesas do Desenvolvimento da Administração Central),
tendo a mesma sido aprovada por maioria, com 3 votos contra dos autarcas do PS e 3
abstenções: 1 do autarca do BE e 2 de autarcas da CDU;

- Moção apresentada pela Comissão Permanente de Ambiente, Saúde Pública, Qualidade de
Vida, Acção Social e Habitação Social da Assembleia Municipal, visando a imediata resolução,
por parte das entidades públicas responsáveis, tuteladas pelo Ministério da Saúde, da
situação gravíssima em que se encontra actualmente o acesso à saúde no Município de
Benavente, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade;
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- Moção apresentada pelos autarcas da CDU, manifestando preocupação sobre a segurança
pública na área do Município de Benavente, e vincando a necessidade premente de serem
tomadas as medidas consequentes, principalmente, o reforço dos efectivos da GNR nos
Postos de Benavente e de Samora Correia. A mesma foi aprovada por unanimidade;

- Moção apresentada pelos autarcas da CDU, de apoio à decisão da Câmara Municipal de
apoiar a campanha denominada “Limpar Portugal”, a decorrer no próximo dia 20 de Março,
traduzida na recolha de resíduos depositados ilegalmente nas bermas de estradas, caminhos
florestais ou no interior de matas, apelando à participação dos eleitos de todos os órgãos
representativos do Município e das Freguesias, pela importância do seu exemplo, e sugerindo
que a Câmara Municipal convide igualmente a participar na iniciativa as associações e
colectividades locais. A mesma foi aprovada por unanimidade;

- Moção apresentada pelos autarcas da CDU, de regozijo pela iniciativa da Câmara Municipal
na candidatura conjunta dos Municípios de Benavente, Alcochete e Vila Franca de Xira, da
Reserva Natural do Estuário do Tejo, às Sete Maravilhas Naturais de Portugal, a qual
veio, posteriormente, a ser seleccionada para o grupo de finalistas que irão disputar o
concurso. A mesma foi aprovada por unanimidade.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:
PONTO 1 – PROJECTO DE REGULAMENTO DOS PERÍODOS DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE VENDA AO PÚBLICO E DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE BENAVENTE – Fase de
apreciação pública e de audiência dos interessados – Aprovado por maioria, com a
abstenção do autarca do Bloco de Esquerda;

PONTO 2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS
BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO – Fase de apreciação pública – Aprovado por
unanimidade;

PONTO 3 – PROJECTO DE REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DE
BENAVENTE

–

Fase de apreciação pública e de audiência dos interessados

–

Aprovado por unanimidade, tendo a respectiva deliberação sido aprovada em minuta, também
por unanimidade.
Para constar se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de
estilo da área do Município e publicado no jornal “O Mirante”.

Assembleia Municipal de Benavente, aos 04 de Março de 2010

O Presidente da Assembleia Municipal
-Carlos Alberto Salvador Pernes-

