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----- Acta n.º 7/2008 ----- 

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

----- Aos dois dias do mês de Setembro 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, 

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

----- 1. ENCERRAMENTO DA URGÊNCIAS DO HOSPITAL DISTRITAL DE ANADIA - PROTOCOLO. - 

----- Foi presente à reunião o ofício n.º 007673 da Câmara Municipal de Anadia, datado de 26 

de Agosto último, em que, entre outros aspectos, é referido “que não foi até ao momento, 

aprovada qualquer proposta/minuta de protocolo”, e que no caso de tal vir a ocorrer “será dado 

conhecimento de imediato à Assembleia Municipal”. ------------------------------------------------- 

----- 2. CARTA DO CIDADÃO MANUEL SILVA. -------------------------------------------------------- 

----- O Senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos restantes membros 

de que tinha recebido uma carta do Senhor Manuel Silva, informando de que tinham sido feitas 

alterações à Carta Educativa do Município de Anadia aprovada por esta Assembleia Municipal e 

posteriormente homologada pela Direcção Regional de Educação do Cetro, tendo solicitado ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal que, com carácter de urgência, se pronunciasse sobre a 

matéria exposta na carta em questão. Não tendo no entanto recebido qualquer resposta até ao 

momento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Após análise do assunto, a Mesa deliberou por unanimidade ratificar as diligências 

entretanto efectuadas pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal. ---------------------------  

----- Mais deliberou a Mesa da Assembleia Municipal, por unanimidade e no uso da competência 

estabelecida na alínea i) do n.º 1 do art.º 6.º do seu Regimento, que se até ao próximo dia 14 

de Setembro não houver uma resposta cabal ao ofício n.º 136/2008, de 26 de Agosto, solicitar 

ao Senhor Presidente da Câmara que até ao próximo dia 22 de Setembro se pronuncie em 

concreto e de forma definitiva sobre a situação. ----------------------------------------------------- 

----- 3. JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS. ------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1. Injustificação de Falta: sessão de 15 de Março de 2008. --------------------------------- 

----- A Mesa constatou que não deu entrada nos serviços administrativos qualquer alegação do 

Deputado Municipal António Manuel da Costa Faria Cavadas (CDS-PP), pelo que deliberou, por 

unanimidade, considerar injustificada a referida falta, dando do facto conhecimento por escrito 

ao interessado. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.2. Justificação de Falta: sessão de 28 de Abril de 2008. ------------------------------------- 
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----- Foi presente à reunião a alegação do Deputado Municipal Acácio da Conceição Maças (PS), 

tendo a Mesa, após análise da mesma, deliberado, por unanimidade, considerar a referida falta 

justificada, dando do facto conhecimento por escrito ao interessado. ------------------------------ 

----- 3.3.  Audiência escrita: sessão de 27 de Junho de 2008. --------------------------------------- 

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

Alberto de Almeida Gonçalves (PSD) não compareceu à sessão do passado dia 27 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 101.º do Código do Procedimento Administrativo. -------------------------------- 

----- 4. SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO. --------------------------------------------------------- 

----- A Mesa deliberou, por unanimidade, agendar a sessão ordinária de Setembro para o dia 26 

de Setembro, pelas 15,00 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município. ------------- 

----- 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) 

 

 


