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----- Acta n.º 15/2008 ----- 

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

----- Aos vinte e dois dias do mês de Dezembro 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 dez horas, 

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

----- 1. ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008: ----------------- 

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

29 de Dezembro de 2008, pelas 15 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 de Orçamento e das Opções do Plano da 

Câmara Municipal de Anadia, para o ano 2009, de acordo com o estabelecido na alínea b) do n.º 

2 do art.º 3.º do RAMA; -------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Apresentação, discussão e votação da proposta de Orçamento e das Opções do Plano 

dos Serviços Municipalizados de Anadia, para o ano de 2009, de acordo com o estabelecido na 

alínea b) do n.º 2 do art.º 3.º do RAMA; ------------------------------------------------------------- 

----- 4. Apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pelo Conselho Municipal de 

Segurança, de alteração à alínea l) do n.º 1 do art.º 4.º do seu Regulamento Definitivo, nos 

termos do n.º 3 do art.º 6.º da Lei n.º 33/98, de 18 de Junho; ------------------------------------- 

----- 5. Eleição de um cidadão de reconhecida idoneidade, em representação dos 

estabelecimentos de ensino sediados no Município, para integrar o Conselho Municipal de 

Segurança, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 4.º do Regulamento Definitivo do mesmo 

Conselho Municipal, em virtude do pedido de demissão apresentado pelo cidadão Rui Manuel 

Godinho dos Santos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 6. Eleição de um cidadão de reconhecida idoneidade, para integrar o Conselho Municipal de 

Segurança, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 4.º do Regulamento Definitivo do mesmo 

Conselho Municipal (caso o ponto n.º 4 da ordem do dia seja aprovado). --------------------------- 

----- 2. CARTA EDUCATIVA DO MUNICÍPIO DE ANADIA - PARECERES: ----------------------------- 

----- O Senhor Presidente apresentou à reunião o parecer da Direcção-Geral das Autarquias 

Locais (DGAL) sobre a matéria em referência, tendo igualmente apresentado o parecer que ele 

próprio tinha solicitado, a título pessoal, à Dra. Sílvia Gonçalves, assessora do Grupo 



MUNICÍPIO DE ANADIA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Mesa da Assembleia Municipal 

 

Reunião da Mesa da Assembleia Municipal de Anadia - 22 de Dezembro de 2008 - Acta n.º 15/2008 - Pág. 2/2 

A
N AD I A

Parlamentar do PSD na Assembleia da República, que acompanha a Comissão Parlamentar de 

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, pareceres que, na sua essência são 

contraditórios. Tendo em conta o melindre da situação, entendeu a Mesa da Assembleia dar as 

diligências por terminadas, ficando os pareceres em anexo à presente acta. ---------------------- 

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

----- 3.1.  Audiência escrita: sessão de 14 de Novembro de 2008: ---------------------------------- 

----- 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 14 de Novembro e 

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

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

prevista no n.º 3 do art.º 17.º do RAMA. ------------------------------------------------------------- 

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

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

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) 

 

O Responsável pelo Apoio Administrativo      - 

(Cândido Filipe Rodrigues Alves) 

 


