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----- Acta n.º 3/2009 ----- 

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

----- Aos dezasseis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e nove, 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 

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

----- 1. ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 27 DE FEVEREIRO DE 2009: ----------------- 

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

27 de Fevereiro de 2009, 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 do pedido de autorização de contratação de um 

empréstimo a longo prazo, proposto pela Câmara Municipal, para financiamento dos 

investimentos “Velódromo Nacional de Sangalhos – Centro de Alto Rendimento – Anadia“ e 

“Centro Escolar de Arcos - Anadia”, de acordo com o estabelecido na alínea d) do n.º 2 do 

art.º 3.º do RAMA. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O agendamento do ponto número dois suscitou algumas dúvidas em relação ao 

cumprimento do limite previsto no n.º 2 do art.º 39.º da Lei n.º 2/2007, mas como a data de 

verificação deste limite será o dia 31 de Dezembro, a Mesa deliberou, por unanimidade, não 

encetar qualquer diligência, em virtude de essa verificação ser efectuada pelo Tribunal de 

Contas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 2.1. Justificação de Falta: sessão de 6 de Fevereiro de 2009. --------------------------------- 

----- 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, 

nos termos da Lei e do RAMA. ------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2. Audiência escrita: sessão de 6 de Fevereiro de 2009. ------------------------------------ 

----- 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 6 de Fevereiro e 

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

 


