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----Aos dezanove dias do mês de Junho do ano dois mil e seis, no Edifício dos 
Paços do Município, reuniu a  Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, tendo 
comparecido o senhor Presidente, José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, a 1ª 
Secretária, Lígia Filipe Seabra e o 2º Secretário, João Paulo Teixeira Branco.--- 
----Pelo Sr. Presidente da Assembleia foi declarada aberta a reunião pelas 
dezoito horas e trinta minutos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações:-- 
1. FALTAS 
1.1.Justificação de Faltas: sessão de 28 de Abril de 2006 
----Foram presentes à reunião as alegações dos membros Carlos Alberto de 
Almeida Gonçalves, António de Almeida Ferreira e José Carlos Ventura de 
Almeida Coelho, tendo a Mesa, após análise das mesmas, deliberado, por 
unanimidade, considerar as referidas faltas justificadas, dando do facto 
conhecimento por escrito aos interessados.------------------------------------------------ 
1.2. Justificação de Faltas : sessão de 9 de Junho de 2006 
----Foi presente à reunião o pedido de justificação de falta do membro João 
Alves Morais, tendo a Mesa, após análise do mesmo, deliberado, por 
unanimidade, considerar a referida falta justificada, dando do facto 
conhecimento por escrito ao interessado.--------------------------------------------------- 
1.3. Audiência escrita: 
----A Mesa constatou pela conferência do livro de presenças, que o membro 
Vítor Manuel da Piedade Timóteo não compareceu à sessão do passado dia 9 
de Junho  e não apresentou qualquer pedido de justificação de falta.--------------- 
----Após análise do assunto a Mesa deliberou, por unanimidade, efectuar a 
audiência escrita prevista no art.º 101º do Código do Procedimento 
Administrativo--------------------------------------------------------------------------------------- 
2. ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO 
A Mesa deliberou, por unanimidade, estabelecer para a reunião ordinária do 
mês de Junho, a realizar no dia 30, pelas 16,00 horas, no salão Nobre do 
Edifício dos Paços do Município, a seguinte Ordem do Dia: 
1. Apreciação da Informação do Presidente da Câmara sobre a actividade da 

Câmara Municipal, de acordo com o estabelecido na alínea e) do nº 1 do 
art.º 3º do Regimento da Assembleia Municipal;  

2. Apresentação, discussão e votação da proposta de lançamento da Derrama 
referente ao ano 2006, de acordo com o estabelecido na alínea f) do nº 2 do 
art.º 3º do RAMA; 

3. Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de 
fixação das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2007, de acordo 
com o estabelecido na alínea f) do nº 2 do art.º 3º do RAMA; 
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4. Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal, de 

emissão de declaração de reconhecimento de interesse  público municipal 
da obra “EN235 – EN1/Ponte de Canha“, de acordo com o pedido 
formulado por Estradas de Portugal, E.P.E., em cumprimento do disposto 
na alínea a) do ponto 1 e  ponto 3 das normas sobre os processos de 
Declaração de Interesse Público, ao abrigo do estabelecido no Decreto-Lei 
nº 93/90, de 19 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
213/92, de 12 de Outubro.  

----E não havendo mais assunto algum a tratar foi encerrada a reunião da qual 
se lavrou a presente acta que vai ser assinada por todos os intervenientes.------ 
 

 
O Presidente da Assembleia Municipal, 

 
 
 
 

O 1º Secretário da Assembleia Municipal, 
 
 
 
 

O 2º Secretário da Assembleia Municipal, 


