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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA NÚMERO 2/19 DO EXECUTIVO 

REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2019 

 

---------Aos vinte e três dias do mês de Abril de dois mil e dezanove, realizou-se uma 

reunião da Câmara Municipal, sob a presidência de JORGE HENRIQUE FERNANDES 

DE ALMEIDA, e com a presença dos Srs. Vereadores  EDSON CARLOS VIEGAS 

SANTOS, ELSA MARGARIDA DE MELO CORGA, JOÃO CARLOS GOMES 

CLEMENTE,  PAULO ALEXANDRE GUERRA AZEVEDO SEARA,  e ANTÓNIO 

MANUEL GAMA DUARTE. ---------------------------------------------------------------------------- 

---------Esteve presente para a secretariar, SÍLVIA LARANJEIRA MARTINS, 

coadjuvada por MARIA DE LURDES DUARTE DA FONSECA.------------------------------ 

---------Eram nove horas e trinta minutos quando o Sr. Presidente declarou aberta a 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Dando inicio aos trabalhos o Sr. Presidente deu conhecimento aos Srs, 

Vereadores que o Sr. Vereador Antero, em 25 de março findo, lhe fez chegar um e-

mail em que informava que, em virtude de compromissos anteriormente assumidos, 

iria estar ausente do país desde o dia 18 até ao dia 25 do corrente mês, pelo que 

solicitava, nos termos do artigo 78º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, a sua 

substituição em qualquer ato oficial que decorresse durante tal período, enquanto 

vereador eleito. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Não obstante isso, por lapso dos serviços, foi convocado para a reunião de 

hoje, aceitou a convocatória que lhe foi entregue por Protocolo e não fez chegar aos 

serviços qualquer reparo pelo que se presume que, já não haverá impedimento para 

participar na reunião, ou contactou o seu substituto legal (o membro a seguir na lista 

do PSD), que ao apresentar-se na reunião, e verificada a sua identidade e 

legitimidade, opera-se de imediato a substituição, nos termos do n.º 4 do artigo 76.º  

da já citada Lei n.º 169/99, como já por diversas vezes assim tem acontecido, pelo que 

sugere que se espere quinze minutos na expetativa de um deles aparecer.-------------- 

---------Tanto o Sr. Vereador Paulo Seara como o Sr. Vereador António Duarte se 

manifestaram a favor do início dos trabalhos, por existir quórum e pelo facto do Sr. 

Vereador Antero Almeida não ter feito qualquer reparo quando foi convocado para 

uma reunião para este dia, o que pode traduzir uma alteração dos planos e já não ter 

qualquer impedimento para participar na reunião. ----------------------------------------------- 
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---------Ouvidas as intervenções anteriores, passados os quinze minutos que o Sr. 

Presidente indicou que se esperaria para que o Sr. Vereador Antero Almeida 

aparecesse ou o seu substituto, e como nenhum deles apareceu, o Sr. Presidente 

disse que não se encontravam reunidas as condição para prosseguir com a reunião 

porque, efetivamente ocorreu um lapso por parte dos serviços e, pelo que, depois de 

marcar uma nova reunião extraordinária para o dia 29 de abril a fim de serem tratados 

os mesmos assuntos agendados para hoje, com a qual os Srs. Vereadores 

concordaram e afirmaram que se davam por convocados para a mesma, o Sr. 

Presidente deu a reunião por encerrada, da qual para constar se lavrou a presente ata 

que eu, Sílvia Laranjeira Martins, Técnica Superior, redigi e subscrevo juntamente com 

o Sr. Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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