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AN AD I A

----- Acta n.º 8/2009 ----- 

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

----- Aos vinte e um dias do mês de Setembro do ano dois mil e nove, na residência do Senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, sita na Avenida do Cabecinho, em Anadia, reuniu a Mesa 

da Assembleia Municipal de Anadia, com a presença do seu 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 dezoito horas e 

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

----- 1. ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE SETEMBRO DE 2009: ----------------- 

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

30 de Setembro de 2009, pelas 15 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, a 

seguinte Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto 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); --------------------------------------------- 

----- Ponto2 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação 

das Taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 2010, de acordo com o estabelecido 

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

----- Ponto 3 - Apresentação, discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de fixação 

da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano 2010, de acordo com o 

estabelecido na alínea e) do n.º 2 do art.º 3.º do RAMA. -------------------------------------------- 

----- 2. FALTAS DOS DEPUTADOS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------- 

----- A Mesa da Assembleia, tendo em conta que se estava em fim de mandato, deliberou, por 

unanimidade, que as faltas de Deputados Municipais às sessões da Assembleia Municipal por 

justificar ou a dar futuramente ainda neste mandato autárquico seriam todas consideradas 

justificadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. VOTO DE LOUVOR AO SENHOR PROF. JOÃO JOSÉ DIAS COIMBRA: ------------------------ 

----- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi presente à reunião um Voto de Louvor ao Senhor 

Prof. João José Dias Coimbra, com a seguinte redacção: “A Assembleia Municipal de Anadia, 

com a colaboração da Câmara Municipal de Anadia, ao longo deste mandato autárquico 

(2005-2009) organizou e realizou as comemorações dos aniversários 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 
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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 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 21 de Setembro de 

2009, deliberou, por unanimidade, emitir um Voto de Louvor ao Senhor Prof. João José Dias 

Coimbra. Anadia, Paços do Município, 21 de Setembro de 2009. O Presidente da Assembleia 

Municipal, José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro”. ------------------------------------------------------ 

----- Colocado o assunto à discussão, o supramencionado Voto de Louvor recolheu o consenso 

de todos os membros da Mesa da Assembleia, o qual, tendo sido posto à votação, foi aprovado 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. VOTO DE LOUVOR AO SENHOR CÂNDIDO FILIPE RODRIGUES ALVES: -------------------- 

----- Pelo Senhor Presidente da Assembleia foi presente à reunião um Voto de Louvor ao Senhor 

Cândido Filipe Rodrigues Alves, com a seguinte redacção: “Nos últimos quatro anos de mandato 

da Assembleia Municipal de Anadia, o Senhor Cândido Filipe Rodrigues Alves, foi o responsável 

pelo apoio administrativo a este órgão autárquico, tendo demonstrado nas mais variadas tarefas 

que lhe foram atribuídas, um enorme empenho, dedicação e profissionalismo. Na verdade, a sua 

postura e atitude contribuíram decisivamente para o normal funcionamento deste órgão 

autárquico e para o sucesso das diversas iniciativas desenvolvidas. O Senhor Cândido Filipe 

Rodrigues Alves, merece, reconhecidamente o maior respeito e consideração da Mesa da 

Assembleia Municipal de Anadia. Neste sentido, perante os dados e factos atrás apresentados, a 

Mesa da Assembleia Municipal de Anadia, reunida em 21 de Setembro de 2009, deliberou, por 

unanimidade, emitir um Voto de Louvor ao Senhor Cândido Filipe Rodrigues Alves. Anadia, 

Paços do Município, 21 de Setembro de 2009. O Presidente da Assembleia Municipal, José 

Manuel Ferreira Nunes Ribeiro”. ----------------------------------------------------------------------- 

----- Colocado o assunto à discussão, o supramencionado Voto de Louvor recolheu o consenso 

de todos os membros da Mesa da Assembleia, o qual, tendo sido posto à votação, foi aprovado 

por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

José Manuel Ferreira Nunes Ribeiro, declarou encerrada a reunião, pelas dezanove 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. --------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 

 


