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ATA N.º 20/2013
Ata da Reunião Ordinária da Câmara
Municipal de Cinfães,

realizada em

29 de outubro de 2013
01 – ABERTURA ----------------------------------------------------------------------------Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e treze, na Vila de Cinfães,
Paços do Concelho e Sala de Reuniões, sob a Presidência do Presidente da Câmara,
enfº Armando da Silva Mourisco e a presença do Vice-Presidente, dr. Serafim
Rodrigues e dos Vereadores, profª Maria da Graça da Mouta Silva Reis, dr. Pedro
Miguel Semblano Teixeira, prof. Avelino Evaristo Rosa Cardoso, enfª Maria João
Monteiro Tavares e sr. António Sérgio de Pinho Sales, reuniu este Corpo
Administrativo. ---------------------------------------------------------------------------------Eram dez horas e trinta minutos (10H30M), quando, pela Presidência, foi
declarada aberta a reunião, tendo os trabalhos prosseguido da seguinte forma: -----03 – CÂMARA --------------------------------------------------------------------------------ATRIBUIÇÃO E DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS TERMOS DO
ARTº 34º DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: - O sr. Presidente propôs
que lhe sejam delegadas todas as competências possíveis de forma a garantir a maior
celeridade na resolução de determinados assuntos e consignadas no artº 34º, salvo
quanto às matérias previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z),
aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do nº 1 do artigo 33º e na alínea a) do artigo 39º da Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, delegar no sr. Presidente da Câmara todos as
competências possíveis, nos termos do artº 34º da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------VEREADORES A TEMPO INTEIRO: - Nos termos do nº 2 do artº 58º da Lei nº
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169/99, de 18 setembro, o sr. Presidente propôs fixar em número de três os
Vereadores em regime de tempo inteiro, ou seja, mais dois do que o limite previsto
na alínea d) do nº1 do citado artigo. ---------------------------------------------------------Foi deliberado, por maioria, com a abstenção do Vereador, sr. Prof. Avelino Evaristo
Rosa Cardoso, aprovar a proposta. -----------------------------------------------------------O sr. Presidente informou que nos termos do nº 3 do artº 57º da Lei nº 169/99,
designou para o cargo de Vice-Presidente, a tempo inteiro, o Vereador, Dr. Serafim
Rodrigues. ---------------------------------------------------------------------------------------Mais informou que para Vereadores a tempo inteiro escolhe os srs.: Profª Maria da
Graça da Mouta Silva Reis e Dr. Pedro Miguel Semblano Teixeira. -------------------DISTRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES: - O sr. Presidente informou que nos termos do
artº 36º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, distribui as seguintes funções e
competências respetivas pelos Vereadores a seguir designados: ------------------------Dr. Serafim Rodrigues – Turismo, Cultura, Urbanismo, Ordenamento do Território
e Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------Profª Maria da Graça da Mouta Silva Reis – Educação e Qualificação
Profissional, Relação com o Ensino Superior e Saúde. -----------------------------------Dr. Pedro Miguel Semblano Teixeira – Economia e Finanças, Investimentos e
Apoios Comunitários, Desporto e Lazer, Juventude. --------------------------------------Informou ainda que as restantes funções serão da sua própria incumbência,
designadamente, Desenvolvimento Social, Solidariedade e Família, Relações
Públicas,

Planeamento

e

Obras

Públicas,

Proteção

Civil,

Emprego

e

Empreendedorismo e Recursos Humanos. --------------------------------------------------PERIODICIDADE DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS: - O sr. Presidente propôs
que as reuniões ordinárias do Executivo se efetuem quinzenalmente nas primeiras e
e terças, quintas feiras de cada mês, com início às 14,30 horas. -------------------------_________________________________________________________________________________
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta. ------------------------------------Mais foi deliberado, por unanimidade, nos termos do nº 2 do artº 49º da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, que na última reunião do mês seja efetuado o
atendimento do público. -----------------------------------------------------------------------Os senhores vereadores declararam dispensar a convocatória das reuniões ordinárias,
nos termos do nº 3 do artº 40º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.-------------------APROVAÇÃO DA ATA: - Considerando que os assuntos discutidos são urgentes,
esta ata foi elaborada em minuta que depois de lida foi aprovada por unanimidade. -ENCERRAMENTO: - Sendo onze horas (11H00M), foi encerrada a reunião e dela
se lavrou esta ata, que vai ser assinada. -----------------------------------------------------E Eu,

,Chefe de Divisão Administrativa e

Financeira, servindo de Secretário, a redigi, subscrevi e assino.--------------------------
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