ACTA N.º 49/08
MINUTA DA ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA TRÊS
DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E OITO. -------------------------------------------------------Presenças: Vereadores, Luís Manuel Jordão Serra, Vitor Manuel Feliciano
Morgado e Joaquim Augusto Guiomar Lizardo. ------------------------------------------------Faltas: Faltaram à presente reunião o Senhor Presidente da Câmara, João de
José de Carvalho Taveira Pinto e os Senhores Vereadores José Fernando de
Almeida Coelho, que se encontravam em serviço da Autarquia, Luís Manuel
Garcia Laranjeira, por se encontrar no gozo de período de férias e João Pedro
Xavier Abelho Amante.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dez (10.00) horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois de se ter constatado que só estavam presentes três elementos, motivo pela
qual se verificou a não existência de Quórum esperou-se cerca de trinta minutos, de
acordo com o número cinco (5), do artigo terceiro (3.º), do Regimento da Câmara
Municipal, para que nesse período comparecesse pelo menos um outro membro do
Executivo, situação que não se veio a verificar, continuando a não existir quórum, foi,
pelo Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, em substituição do Senhor Presidente
da Câmara, informado que tendo em consideração a respectiva situação, o Senhor
Presidente designaria um outro dia e hora para a realização de uma outra reunião que
terá a mesma natureza da anterior, de acordo com o número três (3) do artigo
octogésimo no nono (89.º), da Lei numero cento e sessenta e nove barra noventa e nove
de dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei numero cinco traço A
barra dois mil e dois de onze de Janeiro, cuja reunião será convocada nos termos
previstos na mesma Lei.---------------------------------------------------------------------------------Seguidamente, por não haver mais assuntos a tratar sendo dez horas e trinta e cinco
minutos, pelo Senhor Vereador Luís Manuel Jordão Serra, em substituição do Senhor
Presidente da Câmara, foi posto à consideração dos Senhores Vereadores a vantagem,
para a boa eficiência dos serviços, de esta acta ser aprovada em minuta, proposta esta
que mereceu aprovação, passando-se de seguida à elaboração da dita minuta, que depois
de lida em voz alta por mim ________________________________, Técnico Superior
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Principal, em substituição do Chefe de Secção António José Delgadinha Rodrigues, que
a subscrevi, foi aprovada por unanimidade, e pelos presentes vai ser assinada.-----------___________________________________________
Luís Manuel Jordão Serra
____________________________________________
Vitor Manuel Feliciano Morgado
____________________________________________
Joaquim Augusto Guiomar Lizardo
___________________________________________
Manuel Semedo Marques
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