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EDITAL Nº 16/ 2010
III SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE 29 DE JUNHO DE 2010
Carlos Alberto Salvador Pernes, Presidente da Assembleia Municipal supra, torna
público, de acordo com as disposições legais aplicáveis, que na III SESSÃO
ORDINÁRIA DESTA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, do corrente ano, realizada no dia 29
DE JUNHO DE 2010, foram tomadas as seguintes deliberações:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
- Apreciação da acta da III sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada
no dia 07 de Junho de 2010 – Aprovada, por unanimidade;
- Moção e Voto de Pesar pela morte do Escritor e Prémio Nobel da Literatura, José
Saramago, apresentados, respectivamente, pela CDU e pelo PSD e ambos aprovados
por maioria, a primeira com 1 voto contra do CDS/PP e 5 abstenções do PSD e o
segundo com 1 voto contra do CDS/PP;
- Duas Moções de protesto pela implementação do Programa de Estabilidade e
Crescimento e suas medidas complementares, em especial no que respeita à sua
incidência sobre os Municípios Portugueses. Foram apresentadas, respectivamente,
pela CDU e pelo BE e ambas aprovadas por maioria, a primeira com 6 votos contra do
CDS/PP e PSD e 4 abstenções do PS e a segunda com 5 abstenções do CDS/PP e
do PS;
- Duas Saudações à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Benavente, pelas comemorações do 125º Aniversário, celebrados no passado dia 20
de Junho, as quais foram apresentadas, respectivamente pela CDU e pelo PSD e
ambas aprovadas por unanimidade;
- Saudação às Colectividades/Associações que organizam as tradicionais festas de
Verão nas várias localidades do Município e que, igualmente, têm tido um papel
primordial no seu desenvolvimento social, económico e, fundamentalmente, cultural. A
mesma foi apresentada pelo PSD, tendo sido aprovada por unanimidade;
- Moção de protesto pelo mau funcionamento dos Serviços de Saúde na área do
Município de Benavente: a falta de médicos de família no Centro de Saúde de
Benavente, sobrelotação de utentes na Unidade de Saúde Familiar de S.Correia e
encerramento das Extensões de Saúde da Barrosa, Foros de Almada e Santo
Estêvão, devido à falta de médicos. A mesma foi apresentada pelo PSD, tendo sido
aprovada por unanimidade;
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- Voto de Pesar pela morte súbita do munícipe, natural da freguesia de Samora
Correia, Emídio Baldeante Nunes, cidadão com um elevado espírito de missão e de
dedicação de mais de 30 anos à causa do associativismo, designadamente na
organização das Festas em Honra de Nª Sª de Oliveira e de Guadalupe. O mesmo foi
apresentado pela CDU, tendo sido aprovado por unanimidade;
- Saudação ao jovem munícipe, João Lopes, pelos seus êxitos na Dança, provando
ser um bailarino de excelência, exortando-o a aproveitar todas as oportunidades e
experiências que se lhe proporcionem, enaltecendo, igualmente, o seu trabalho de
voluntariado, ao integrar diversos projectos de solidariedade social local. Exemplo de
jovem vida que é, persistente, trabalhador e talentoso, João Lopes evidencia-se como
munícipe de futuro do nosso Município. A mesma foi apresentada pela CDU, tendo
sido aprovada por maioria, com uma abstenção do BE.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

PONTO 1 - PROJECTO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO,
UTILIZAÇÃO E GESTÃO DO CENTRO CULTURAL DE SAMORA
CORREIA – Fase de apreciação pública e recolha de sugestões – Aprovado por
unanimidade, tendo a respectiva deliberação sido aprovada em minuta, também por
unanimidade;

PONTO 2 – PROPOSTA DE REGULAMENTO PROVISÓRIO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA – Aprovado por unanimidade,
tendo a respectiva deliberação sido aprovada em minuta, também por unanimidade;

PONTO 3 – ELEIÇÃO DE 5 (CINCO) CIDADÃOS DE RECONHECIDA
IDONEIDADE, DESIGNADOS PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA
INTEGRAREM O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA – Foi
apresentada uma única lista, pelos autarcas da CDU, tendo-se obtido os seguintes resultados:

• Votos na Lista A - 13;
• Votos nulos ------ 7;
• Votos brancos ----- 5.
Eleitos os membros constantes da lista A:
- Fátima Catarina G. Gonçalves Costa Pinheiro, de Benavente, 31 anos, psicóloga clínica;
- Maria José Ferreira da Silva, da Barrosa, 42 anos, técnica de análises clínicas;
- António José Lameiras da Silva, do Porto Alto, 61 anos, comercial;
- Eurico Manuel da Silva Leitão, de Samora Correia, de 57 anos, aposentado;
- José Duarte Salgueiro, de Santo Estêvão, 56 anos, aposentado.
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PONTO

4 – PROPOSTA DE DESAFECTAÇÃO DE PARCELA DE

TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O DOMÍNIO
PRIVADO MUNICIPAL, SITA NA URBANIZAÇÃO DOS ÁLAMOS, EM
SAMORA CORREIA, DESTINADA A ÁREA DE CONCESSÃO DE
ESPAÇO VERDE AFECTA A CRECHE – Aprovada por unanimidade, tendo a
respectiva deliberação sido aprovada em minuta, também por unanimidade;

PONTO 5 – PROPOSTA DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NA JUNTA DE FREGUESIA DA BARROSA PARA A
PRÁTICA DE ACTOS DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL –
Aprovada 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 02 de Julho de 2010

O Presidente da Assembleia Municipal

-Carlos Alberto Salvador Pernes-

