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EDITAL Nº 21/ 2010
IV SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE 29 DE SETEMBRO DE 2010
Carlos Alberto Salvador Pernes, Presidente da Assembleia Municipal supra, torna
público, de acordo com as disposições legais aplicáveis, que na IV SESSÃO
ORDINÁRIA DESTA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, do corrente ano, realizada no dia 29
DE SETEMBRO DE 2010, foram tomadas as seguintes deliberações:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
- Apreciação da acta da IV sessão extraordinária da Assembleia Municipal, realizada no dia 10
de Setembro de 2010 – Aprovada, por unanimidade; (cópia em anexo);
- Autorizada a retirada do ponto 3 da Ordem de Trabalhos, (Reabilitação
Urbana de Benavente e de Samora Correia) passando a mesma a ser constituída por 6 pontos
e não de 7, como inicialmente programada;

- Recomendação apresentada pelo PSD, referente à activação do Conselho Municipal
da Juventude, a qual foi rejeitada, com 12 votos contra da CDU e 11 votos a favor dos
restantes presentes;

- Recomendação ao Executivo para que incentive a preservação da cultura taurina no
Município de Benavente, propondo, igualmente, que a Assembleia Municipal reconheça o
touro bravo, o cavalo e as manifestações e actividades taurinas e campestres associadas
como património cultural, etnográfico e etnológico, classificando-o mesmo como Património
Cultural Imaterial de Interesse Municipal. - A mesma foi apresentada pelo PSD, tendo sido
aprovada por maioria, com 1 abstenção do PSD;
- Saudação a todos os Munícipes, Associações e Grupos que participaram na organização
e funcionamento da Feira Anual de Benavente – Tasquinhas 2010, pela forma solidária e
empenhada com que contribuíram para o seu sucesso e consequente divulgação do
Município. - A mesma foi apresentada pelo PS, tendo sido aprovada por unanimidade;

- Recomendação à Mesa da Assembleia Municipal de Benavente para que, no âmbito
das suas atribuições e competências, promova a distribuição atempada da documentação
respeitante à Ordem do Dia das Sessões deste Órgão Deliberativo. - A mesma foi
apresentada pelo PS, tendo sido aprovada por maioria, com 1 voto contra, 10 abstenções e 13
votos a favor;
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- Saudação a João Barradas, jovem de 18 anos, natural de Porto Alto, freguesia de
Samora Correia, que se sagrou, pela 2ª vez consecutiva, Campeão do Mundo de Acordeão,
na categoria de Júnior Clássico, ao vencer o 60º Troféu Mundial da modalidade, que decorreu
de 21 a 25 de Setembro de 2010, na cidade de Vigo, em Espanha. - A mesma foi apresentada
pela CDU, tendo sido aprovada por unanimidade;
- MOÇÃO apresentada por todos os partidos com assento na Assembleia Municipal,
consagrando:
-1- O reconhecimento do impacte ambiental negativo e consequentes prejuízos que
serão causados na área do Município pela actual implantação do NAL (Novo Aeroporto de
Lisboa) rejeitando a implantação inicialmente prevista no Plano Director de Referência;
-2- A exigência ao Governo e à NAER de proceder à alteração da implantação do NAL
e/ou das pistas de voo para uma localização de cerca de 2 Km mais a sul;
-3- O repúdio pela solução preconizada no EIA (Estudo de Impacte Ambiental), e a
solidariedade com as posições assumidas pela Câmara Municipal de Benavente e
Junta de Freguesia de Santo Estêvão, na luta junto das diversas instâncias nacionais
e europeias, no sentido de impedir a concretização desta solução proposta no EIA,
para a construção do Novo Aeroporto Internacional de Lisboa.

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:

PONTO 1

- II PROPOSTA DE REVISÃO AO ORÇAMENTO DA

RECEITA E DA DESPESA E III PROPOSTA DE REVISÃO ÀS
GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010
(PPI + AMR) - Aprovada por maioria, com 7 abstenções, dos autarcas do PS, do
CDS/PP, do BE e do sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo Estêvão, tendo a
respectiva deliberação sido aprovada em minuta, por unanimidade,

PONTO 2 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS TAXAS DO IMPOSTO
MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA O ANO DE 2011 – 0,7% a aplicar
aos prédios urbanos avaliados na vigência da Contribuição Autárquica e 0,4% a
aplicar aos prédios avaliados nos termos do CIMI – Aprovada por maioria, com 2
abstenções, dos autarcas do BE e do CDS/PP e 4 votos contra, dos autarcas do PS,
tendo a respectiva deliberação sido aprovada em minuta, por unanimidade;
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PONTO 3 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DAS
BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO / Relatório Final – Aprovada por unanimidade,
tendo a respectiva deliberação sido aprovada em minuta, também por unanimidade;

PONTO

4

– CONCURSO PÚBLICO PARA A CELEBRAÇÃO DE

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS
– Repartição de encargos pelos anos económicos de 2010, 2011, 2012 e 2013 –
Aprovado por maioria, com a abstenção do autarca do BE, tendo a respectiva
deliberação sido aprovada em minuta, por unanimidade;

PONTO 5 – PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE A
GESTÃO, A UTILIZAÇÃO E A CEDÊNCIA DAS INSTALAÇÕES
DESPORTIVAS MUNICIPAIS / Fases de audiência dos interessados e de
apreciação pública – 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 01 de Outubro de 2010

O Presidente da Assembleia Municipal

-Carlos Alberto Salvador Pernes-

