EDITAL Nº 05/2009

I SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009
Carlos Alberto Salvador Pernes, Presidente da Assembleia Municipal supra,
torna público que em sua SESSÃO ORDINÁRIA, (Primeira do presente
mandato), realizada no DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2009, foram tomadas
as seguintes deliberações: ----------------------------------------------------------------------

ANTES DA ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------- Apreciação do projecto de acta correspondente à primeira Sessão
Extraordinária da Assembleia Municipal, que teve lugar no passado dia 27 de
Novembro de 2009 – Aprovada por unanimidade; ------------------------------------- Aprovado por unanimidade um voto de pesar pelo falecimento do
funcionário municipal, aposentado, o Senhor JOAQUIM LÚCIO COUTO
JÚNIOR, mais conhecido como “Joaquim das Águas”, pelos mais de 38
anos de exemplar dedicação ao serviço do interesse público municipal e dos
seus concidadãos, significando uma enorme perda para a sua família e amigos,
mas também para a comunidade local e para o Município de Benavente; -------- Aprovada por unanimidade uma Recomendação, apresentada pelo Bloco
de Esquerda, dirigida ao Executivo Municipal, para que seja disponibilizado
anualmente 0,5% do Orçamento municipal, destinado à abolição de barreiras
arquitectónicas existentes na área do Município, no sentido de vir a ser
prestada uma melhor qualidade de vida, em termos de mobilidade, a todos os
cidadãos portadores de deficiência. ----------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------PONTO 1 – PROPOSTA DE LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA 2010 –

Correspondente a 1,5% do lucro tributável sujeito e não isento de IRC
para os sujeitos passivos com um volume de negócios superior a
150.000€ e de 0,5% de taxa reduzida para sujeitos passivos com um
volume de negócios que não ultrapasse os 150.000€ - Aprovada, por
maioria, com 15 votos a favor dos autarcas da CDU, 4 votos contra dos
autarcas do PPD/PSD (que apresentaram declaração de voto à Mesa) e 4
abstenções dos autarcas do PS e do CDS/PP, tendo a respectiva minuta da
deliberação sido aprovada por unanimidade; ---------------------------------------------1/3

PONTO 2 – PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DE 5% NO IRS /

RENDIMENTOS DE 2010 - RECEITA MUNICIPAL EM 2011 – Aprovada por
unanimidade, tendo a respectiva minuta da deliberação sido aprovada também
por unanimidade; ----------------------------------------------------------------------------------

PONTO 3 – PROPOSTAS DE ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA

E DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (PPI + AMR) PARA O ANO
FINANCEIRO DE 2010 – Discussão conjunta e votação separada das
propostas: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇAMENTO 2010: Aprovado por maioria, com 13 votos a
favor dos autarcas da CDU, 3 votos contra dos autarcas do PS e 6
abstenções dos autarcas do BE, do CDS/PP e do PPD/PSD, estando, na
altura da votação, presentes 22 autarcas, tendo a respectiva minuta da
deliberação sido aprovada por unanimidade; ------------------------------------------------------------- GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2010: Aprovada por maioria,
com 14 votos a favor dos autarcas da CDU, 3 votos contra dos autarcas
do PS e 6 abstenções dos autarcas do BE, do CDS/PP e do PPD/PSD,
estando, na altura da votação, presentes 23 autarcas, tendo a respectiva
minuta da deliberação sido aprovada por unanimidade; --------------------------------

PONTO 4 – PROPOSTA DE MAPA DE PESSOAL – Aprovado por maioria,
com 1 abstenção do autarca do BE; ---------------------------------------------------------

PONTO 5 – ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
NO
CONSELHO
DA
COMUNIDADE
DO
ACES
(AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE) DA LEZÍRIA II – Decorrido o
acto eleitoral, registaram-se os seguintes resultados: -------------------------------------- LISTA A, da CDU - 14 votos; --------------------------------------------------------------- LISTA B, do PPD/PSD - 04 votos; -------------------------------------------------------- LISTA C, do PS - 03 votos; ------------------------------------------------------------------ VOTOS EM BRANCO: - 02 votos. ------------------------------------------------ Assim, foi eleita por maioria, a autarca da CDU, ANA CARLA FERREIRA
GONÇALVES. ------------------------------------------------------------------------------------- A respectiva minuta da deliberação foi aprovada por unanimidade; --------------PONTO 6 – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE
CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE BENAVENTE – Apresentada

uma única lista (A), pelos autarcas da CDU. Decorrido o acto eleitoral,
registaram-se os seguintes resultados: ----------------------------------------------------------- LISTA A: - 18 votos;---------------------------------------------------------------------------- VOTOS EM BRANCO: - 05 votos. ---------------------------------------------- Assim, foram designados, por maioria, os seguintes cidadãos eleitores,
indicados na Lista A: ---------------------------------------------------------------------------2/3

----------- NELSON PINHEIRO DA SILVA LOPES, natural de Samora Correia,
----------- jornalista; ------------------------------------------------------------------------------------------ IRINA NOEL MATIAS BATISTA, natural de Benavente, educadora
---------- de infância; --------------------------------------------------------------------------------------- DORA ISABEL LÚCIO MORGADO, natural de Alcácer do Sal,
---------- professora; --------------------------------------------------------------------------------------- FERNANDO MANUEL DA COSTA ESCARDUÇA, da Associação
----------- SERVIR. --------------------------------------------------------------------------------- A respectiva minuta da deliberação foi aprovada por unanimidade; ---------------

PONTO 7 – CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO INTERMUNICIPAL DE

DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS – Decorrido o acto eleitoral,
registaram-se os seguintes resultados: ----------------------------------------------------------- LISTA A, da CDU - 14 votos;
----------- LISTA B, do PPD/PSD - 04 votos; -------------------------------------------------------- VOTOS EM BRANCO: 05 votos. ------------------------------------------------- Assim, foi eleito, por maioria, HÉLIO MANUEL FARIA JUSTINO, Presidente
da Junta de Freguesia de Samora Correia. --------------------------------------------A respectiva minuta da deliberação foi aprovada por unanimidade; -----------------

PONTO 8 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE – Ocorreram duas votações,
uma incidente sobre a proposta, com exclusão do nº 2 do seu artigo 25º e
outra, separadamente, incidente sobre esta norma regimental – Assim,
respectivamente, a proposta foi aprovada por unanimidade e o nº 2 do artigo
25º nela incluído foi aprovado, por maioria, com 2 votos contra dos autarcas da
CDU, Nelson Lopes e Carlos Pauleta. O primeiro deles apresentou declaração
de voto verbal. ------------------------------------------------------------------------------------- A respectiva minuta da deliberação foi aprovada por unanimidade. --------------Para constar se publica este 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 22 .de Dezembro de 2009
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal

-Carlos Alberto Salvador Pernes3/3

