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----- Acta n.º 1/2008 ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Aos dezanove dias do mês de Janeiro do ano dois mil e oito, no Edifício dos Paços do 

Município, reuniu a Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, tendo comparecido o Presidente, 

Senhor José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, a Primeira Secretária, Senhora Lígia Filipe Seabra e 

o Segundo Secretário, Senhor João Paulo Teixeira Branco. ------------------------------------------ 

----- Secretariou a reunião o Chefe de Secção responsável pelo apoio administrativo à 

Assembleia Municipal, Senhor Cândido Filipe Rodrigues Alves. -------------------------------------- 

----- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi declarada aberta a reunião pelas quinze horas, 

tendo sido tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------------------------ 

----- 1. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. ------------------------------------------------------------------- 

----- 1.1. Justificação de Falta: sessão de 30 de Novembro de 2007. ------------------------------- 

----- Foi presente à reunião o pedido de justificação de falta da Deputada Municipal Áurea de 

Oliveira Mendes (PS), tendo a Mesa, após análise do mesmo deliberado, por unanimidade, 

considerar a referida falta justificada, dando do facto conhecimento por escrito à interessada. -- 

----- 1.2. Audiência escrita: sessão de 30 de Novembro de 2007. ---------------------------------- 

----- A Mesa constatou pela conferência do livro de presenças, que os Deputados Municipais 

Acácio da Conceição Maças (PS), André Miguel Matos Beja Henriques (PS) e Mário Augusto 

Carreira Heleno (PSD) não compareceram à sessão do passado dia 30 de Novembro e não 

apresentaram qualquer pedido de justificação de falta. ---------------------------------------------- 

----- Após análise do assunto a Mesa deliberou, por unanimidade, efectuar a audiência escrita 

prevista no art.º 101.º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------- 

----- 1.3. Audiência escrita: sessão de 15 de Dezembro de 2007. ---------------------------------- 

----- A Mesa constatou pela conferência do livro de presenças, que os Deputados Municipais 

José Carlos Ventura de Almeida Coelho (PS), André Miguel Matos Beja Henriques (PS) e António 

Rafael das Neves Timóteo (PSD) não compareceram à sessão do passado dia 15 de Dezembro e 

não apresentaram qualquer pedido de justificação de falta. ----------------------------------------- 

----- Após análise do assunto a Mesa deliberou, por unanimidade, efectuar a audiência escrita 

prevista no art.º 101.º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------- 

----- 1.4. Audiência escrita: sessão de 28 de Dezembro de 2007. ---------------------------------- 

----- A Mesa constatou pela conferência do livro de presenças, que o Deputado Municipal André 

Miguel Matos Beja Henriques (PS) não compareceu à sessão do passado dia 28 de Dezembro 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 101.º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------- 

----- 2. PROTOCOLO A ASSINAR ENTRE A ASSEMBLEIA DISTRITAL E A ADMINISTRAÇÃO DA 

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO CENTRO. ---------------------------------------------------------------- 
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----- Foi presente à reunião o ofício n.º 20/2008, de 14 de Janeiro, da Assembleia Distrital de 

Aveiro, remetendo a proposta de minuta do protocolo de cedência, gratuita e pelo período de 

um ano, de instalações à Administração da Região Hidrográfica do Centro, para o 

funcionamento da Divisão Sub-Regional de Aveiro, solicitando o envio de parecer até ao 

próximo dia 21. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após análise, a Mesa da Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, que: ------------ 

----- “a) Entende que melhor acautelaria os interesses da Assembleia Distrital de Aveiro que a 

cedência das instalações solicitadas não fosse a título gratuito, acautelando, pelo menos, as 

despesas de manutenção e conservação que o desgaste provocado pela ocupação sempre 

acarretará; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- b) Considerou porém que esta posição não deverá por em causa a instalação da Divisão no 

Distrito de Aveiro, que reputamos do maior interesse para a Região.” ----------------------------- 

----- 3. PEDIDO DE CONVOCAÇÃO DE UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ANADIA SUBSCRITO PELO DEPUTADO MUNICIPAL JOÃO ALVES MORAIS. -------- 

----- Foi presente à reunião um pedido de convocação de uma sessão extraordinária da 

Assembleia Municipal de Anadia, com carácter de urgência, com o fundamento do óbito de um 

bebé ocorrido no passado dia 18 de Janeiro, subscrito pelo Deputado Municipal João Alves 

Morais (CDU), tendo como ponto único a “Defesa do Serviço de Urgências do Hospital José 

Luciano de Castro.“ ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após análise, a Mesa da Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, e depois de ter 

estabelecido melhor contacto com o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Litério Augusto 

Marques, não ser oportuna, neste momento, tal convocatória e não estarem preenchidos os 

requisitos estabelecidos na alínea b) do n.º 1 do art.º 26.º do Regimento da Assembleia 

Municipal de Anadia. ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- E não havendo mais assunto algum a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, declarou encerrada a reunião, pelas dezoito horas e 

quarenta minutos e de tudo para constar se lavrou a presente acta, que eu Cândido Filipe 

Rodrigues Alves, Chefe de Secção responsável pelo apoio administrativo à Assembleia Municipal, 

redigi e subscrevi e que vai ser assinada pelos presentes. ------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia Municipal        - 

(José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro) 

 

A Primeira Secretária da Assembleia Municipal   - 

(Lígia Filipe Seabra) 

 

O Segundo Secretário da Assembleia Municipal   - 

(João Paulo Teixeira Branco) 
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O Responsável pelo Apoio Administrativo      - 

(Cândido Filipe Rodrigues Alves) 

 

 


