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----- Acta n.º 6/2008 ----- 

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

----- Aos dezasseis dias do mês de Junho 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 catorze horas e 

trinta minutos, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: ------------------------------------- 

----- 1. ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2008. ---------------------- 

----- A Mesa deliberou, por unanimidade, estabelecer para a reunião ordinária a realizar no dia 

27 de Junho de 2008, pelas 15,00 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 n.º 1 do art.º 3.º do Regimento da 

Assembleia Municipal de Anadia (RAMA); ------------------------------------------------------------- 

----- 2. Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de emissão de 

declaração de reconhecimento de equipamento de interesse público municipal, à obra do 

Complexo Social da Casa do Povo de Amoreira da Gândara, no que se refere ao seu 

enquadramento na política de ordenamento do Plano Director Municipal de Anadia, em 

conformidade com o disposto na alínea g) da Ficha Instrutora dos Procedimentos de 

Reconhecimento de Interesse Público da Ocupação de Áreas da Reserva Ecológica Nacional, 

emanada da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e nos termos das 

alíneas n) e p) do n.º 1 e alínea b) do n.º 3 do art.º 3.º do RAMA. --------------------------------- 

----- 2. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. ------------------------------------------------------------------- 

----- 2.1. Justificação de Falta: sessão de 25 de Abril de 2008. ------------------------------------- 

----- 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. -- 

----- 2.2.  Audiência escrita: sessão de 25 de Abril de 2008. ---------------------------------------- 

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

António Rafael das Neves Timóteo (PSD) não compareceu à sessão do passado dia 25 de Abril 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. -------------------------------- 

----- 2.3.Justificação de Falta: sessão de 28 de Abril de 2008. ------------------------------------- 
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----- Foram presentes à reunião os pedidos de justificação de falta dos Deputados Municipais 

Áurea de Oliveira Mendes (PS) e César Henrique de Seabra Rangel e Andrade (PSD), tendo a 

Mesa, após análise dos mesmos, deliberado, por unanimidade, considerar as referidas faltas 

justificadas, dando do facto conhecimento por escrito aos interessados. --------------------------- 

----- 2.4. Justificação de Falta fora do prazo: sessão de 28 de Abril de 2008. --------------------- 

----- A Mesa constatou que o pedido de justificação da falta à sessão ordinária do passado dia 

28 de Abril, do Deputado Municipal Acácio da Conceição Maças (PS) deu entrada nos serviços de 

apoio à Assembleia Municipal fora do prazo previsto no n.º 2 do art.º 17º do Regimento da 

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

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

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

----- 3. VOTO DE LOUVOR - PROFESSOR JOÃO JOSÉ DIAS COIMBRA. ----------------------------- 

----- A Mesa da Assembleia Municipal de Anadia aprovou, por unanimidade, um voto de louvor 

ao Senhor Professor João José Dias Coimbra, com a seguinte redacção: --------------------------- 

----- “A Assembleia Municipal de Anadia organizou as comemorações do 24.º Aniversário da 

Revolução de Abril, que tiveram um assinalável sucesso. ------------------------------------------- 

----- Estas comemorações foram idealizadas com um duplo sentido. Desde logo, transmitir às 

gerações futuras o Espírito da Liberdade, mas também promover o desenvolvimento da 

cidadania como um dos pilares da condição humana, que por todos foi, é e será reconhecido 

como um grande contributo para o desenvolvimento da personalidade dos nossos jovens. ------- 

----- Em tempo oportuno, a Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, entendeu designar como 

Comissário das Comemorações o Senhor Prof. João José Dias Coimbra. Esta designação teve a 

concordância da Conferência dos Representantes dos Grupos Municipais. -------------------------- 

----- O Senhor Prof. João José Dias Coimbra teve um papel fundamental nesta “missão”. Na 

verdade, o seu enorme empenho, dedicação e profissionalismo, contribuíram decisivamente 

para o sucesso das várias iniciativas desenvolvidas. A sua postura altamente relevante e 

meritória, merece reconhecidamente o maior respeito e consideração. ---------------------------- 

----- Neste sentido, perante os dados e factos atrás apresentados, a Mesa da Assembleia 

Municipal de Anadia, reunida em 16 de Junho de 2008, deliberou, por unanimidade, emitir um 

Voto de Louvor ao Senhor Prof. João José Dias Coimbra.”------------------------------------------- 

----- 4.CARTA DIRIGIDA AO DEPUTADO MUNICIPAL JOSÉ CARLOS COELHO (PS). ---------------- 

----- O Senhor Presidente deu conhecimento da carta que dirigiu ao Senhor Deputado José 

Carlos Coelho, em resposta a um protesto efectuado por este Senhor Deputado, relativamente 

ao comportamento adoptado pelo Senhor Deputado João Alves Morais (CDU) no decorrer dos 

colóquios a “25 de Abril - Assembleia Municipal na Escola”, por ocasião das comemorações do 

24.º Aniversário do dia 25 de Abril de 1974. --------------------------------------------------------- 

----- 5. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ANADIA - REVISÃO. ------------------------- 
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----- Em virtude de se terem detectado algumas imprecisões e de alguns Grupos Municipais 

terem demonstrado a intenção de proporem alterações ao Regimento, a Mesa deliberou, por 

unanimidade, dar início ao processo de revisão do Regimento da Assembleia Municipal de 

Anadia, dando do facto conhecimento à Conferência dos Representantes dos Grupos Municipais 

e ao Senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------- 

----- 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 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) 

 

O Responsável pelo Apoio Administrativo      - 

(Cândido Filipe Rodrigues Alves) 

 

 


