
 
   

 

 
1 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011-07-29 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE 
ANSIÃES 

__________________________ 

__________________________ 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARRAZEDA DE ANSIÃES REALIZADA A 2011-07-29 
 

Aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, no edifício dos Paços do 

Município, reuniu o executivo municipal, sob presidência do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara, José Luís Correia e com a presença do Senhor Vereador Augusto dos 

Santos Faustino. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OUTRAS PRESENÇAS 

O Director do Departamento de Administração Geral, Paulo José Castro Rogão. ---------------- 

 

Sendo nove horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou aberta a reunião.  

 

Por motivos de férias, os Srs. Vereadores, Adalgisa Maria Capela Rodrigues Barata e Marco 

de Jesus Azevedo Fernandes não compareceram à reunião. Por motivos profissionais, a Sra. 

Vereadora Maria Olímpia do Nascimento Castro Candeias, também, não compareceu à 

reunião. Face aos motivos invocados, as faltas consideram-se justificadas. ----------------------- 

 

Em face do exposto, atento o estatuído no artigo 89º, n.º 1 da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2001, de 05 de Janeiro, não existe 

quórum para a Câmara Municipal poder reunir e deliberar, tendo o Sr. Presidente da Câmara, 

para os efeitos do n.º 3, designado o dia 12 de Agosto, pelas nove horas e trinta minutos, nos 

Paços do Município, para nova reunião ordinária da Câmara Municipal de Carrazeda de 

Ansiães. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, foi deliberado cancelar esta reunião, eram 

nove horas e quarenta minutos da qual, para constar, nos termos do artigo 89º, n.º 4 da Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2001, de 05 de 

Janeiro, se lavrou a presente acta. ------------------------------------------------------------------------ 

 



 
   

 

 
2 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011-07-29 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE 
ANSIÃES 

__________________________ 

__________________________ 

Nos termos do n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, esta acta, após 

aprovação, é assinada pelo Senhor Presidente da Câmara e, por mim, __________________, 

Paulo José Castro Rogão, Director do Departamento de Administração Geral, aqui com 

funções de Secretário da reunião, que a redigi e mandei dactilografar. ----------------------------- 

 

___________________________ 

(O Presidente da Câmara Municipal) 


