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--- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE
ALCANEDE, REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DO ANO DE
DOIS MIL TREZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos vinte e sete dias do mês de maio, do ano de dois mil e treze, pelas vinte e uma
horas e cinquenta minutos, reuniu a Assembleia de Freguesia de Alcanede, na sala de
reuniões do Edifício-Sede da Junta de Freguesia, nesta Vila de Alcanede, com a
seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDEM DE TRABALHOS ---------------------------------- Ponto Um – Apreciação e Votação da 2.ª Revisão do Orçamento e Plano Plurianual
de Investimento, da Freguesia de Alcanede para o Ano Económico de dois mil e treze.
--- Ponto Dois – Apreciação e Votação da proposta aquisição de retroescavadora –
autorização prévia para assunção de compromisso plurianual e para celebração de
contrato de locação financeira. --------------------------------------------------------------------- Em virtude da ausência do Sr. Presidente da Assembleia e em conformidade com o
disposto no n.º 3 e n.º 4 do artigo 15.º do Regimento conjugado com o n.º 3 do artigo
10.º da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º
5-A/2002 de 11 de Janeiro, a 1.ª secretária, Sr.ª Carla Cristina Gonçalves Filipe,
assumiu as funções de Presidente da Assembleia de Freguesia, para esta sessão. ---------- Em consequência da substituição atrás referida, assumiu funções de 1.ª Secretária a
Sr.ª Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, 2.ª Secretária desta Assembleia, tendo a Sra.
Presidente da Assembleia, designado para o exercício de 2.ª secretária a Sra. Carmen
Teresa Aires Antunes Santos. ---------------------------------------------------------------------- Pela Sra. Presidente da Assembleia (em substituição), foi ordenado que se
procedesse à chamada, tendo-se verificado o seguinte: ---------------------------------------- Presenças: Alda Manuela de Jesus Inácio Costa, César Vieira Martins, Carla
Cristina Gonçalves Filipe, Carmen Teresa Aires Antunes Santos, Victor Manuel
Teixeira, Emílio Duarte Neves Vieira. ------------------------------------------------------------ Ausências: Gilberto Manuel Augusto Leandro, Susana Margarida Neves Bento e
Jorge Manuel dos Reis Catarino. ----------------------------------------------------------------
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--- Verificada a existência de quorum, a Sra. Presidente da Assembleia, declarou
aberta a sessão, tendo procedido à leitura da convocatória para a presente sessão. -------- Foi dispensada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi remetida previamente a
todos os membros da Assembleia. ----------------------------------------------------------------- Seguidamente deu início ao período da Ordem do dia: ------------------------------------- PONTO UM – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO ORÇAMENTO
E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO, DA FREGUESIA DE ALCANEDE
PARA O ANO ECONÓMICO DE DOIS MIL E TREZE. ------------------------------------

--- Usou da palavra o senhor Presidente do Executivo, Manuel Joaquim Vieira,
referindo que esta revisão se justifica devido à máquina retroescavadora existente já ter
cerca de 15 anos de funcionamento e também porque a mesma já a exigir manutenções
e reparações constantemente, estando as mesmas a tornar-se muito dispendiosas. Para
além destes aspetos, destacou ainda as exigências ao nível da legislação em vigor que
obriga a existência de matrícula para que o referido veículo possa circular nas estradas.
--- O documento foi submetido a votação, tendo o mesmo sido aprovado com cinco
votos a favor e uma abstenção do senhor Victor Teixeira. --------------------------------- PONTO DOIS – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA –
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADORA – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO PLURIANUAL E PARA CELEBRAÇÃO
DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA. ------------------------------------------ Pela Sra. Presidente da Assembleia, (em substituição), foi colocado à discussão e
apreciação a presente proposta. -------------------------------------------------------------------- Após análise e dados os esclarecimentos anteriormente prestados sobre a referida
proposta, a Sra. Presidente da Assembleia, (em substituição), submeteu a votação,
tendo sido deliberado com cinco votos a favor e uma abstenção do senhor Victor
Teixeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Em virtude da inexistência de quaisquer outros pedidos de intervenção e da
ausência de outros assuntos a tratar em conformidade com o disposto no número três,
do artigo trinta e um, do Regimento, conjugado com o número três, do artigo noventa e
dois, da Lei número cento e sessenta e nove/noventa e nove, de dezoito de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei número cinco-A/dois mil e dois de onze de
Janeiro, foi deliberado por unanimidade aprovar, em minuta a presente ata para que
possa produzir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------- ENCERRAMENTO -------------------------------------------

--- Eram vinte e duas horas e dez minutos, quando a Sra. Presidente da Assembleia
(em substituição), deu por encerrada esta sessão, de que se lavra a presente ata,
redigida pelas secretárias da Assembleia as quais conjuntamente a subscrevem e
assinam com a Sra. Presidente da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------- A MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A PRESIDENTE --------------------------------------------_________________________________________

-------------------------------------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA ------------------------------------_________________________________________
--------------------------------------- A SEGUNDA SECRETÁRIA -----------------------------------_________________________________________

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

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

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