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Acta n.º 26 – Acta de ocorrência relativa à reunião  ordinária da C.M.M, agendada para o dia 18-12-2006  

ACTA DE OCORRÊNCIA - ACTA N.º 26 -  

Relativa à reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Montalegre, agendada para o 

dia 18 de Dezembro de 2006. 

 

No dia dezoito de Dezembro de dois mil e seis, pelas quinze horas e trinta minutos, nesta Vila 

de Montalegre, compareceram, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, sito à 

Praça do Município, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Prof. 

Manuel Orlando Fernandes Alves e a Senhora Vereadora, Maria de Fátima Pereira Fernandes 

Alves, com o intuito de participarem na reunião ordinária do respectivo órgão executivo 

municipal, agendada para essa data. ______________________________________________ 

A reunião, fixada em conformidade com a periodicidade definida no artigo primeiro do 

regimento deste órgão, aprovado na sua reunião ordinária de vinte e um de Novembro de dois 

mil e cinco, tinha em vista apreciar, discutir e votar os assuntos incluídos na ordem de trabalhos 

elaborada, datada, assinada e expedida, no pretérito dia catorze de Dezembro em curso, 

documento que vai ficar arquivado no maço de documentos relativos a esta acta de ocorrência.  

Estiveram ausentes desta reunião, o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Fernando José Gomes 

Rodrigues, e os Senhores Vereadores, Eng. Adelino Augusto dos Santos Bernardo, Sr. António 

Maria Dias Cascais, Dra. Maria de Lurdes Martins Ramada e Dr. António Gonçalves Araújo. __ 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara, Prof. Manuel Orlando Fernandes Alves, assumindo as 

funções de presidente da reunião, quando eram quinze horas e trinta minutos, constatando que 

não existia quórum de funcionamento do órgão, informou a Senhora Vereadora presente de 

que, conforme estatuído no número um do artigo quarto do regimento do órgão, já referido, 

dever-se-ia aguardar uma hora, e, mantendo-se a situação, concluir-se pela impossibilidade de 

realização da reunião regulamente convocada. ______________________________________ 

Quando eram dezasseis horas e quarenta minutos, registavam-se as mesmas presenças e 

ausências que uma hora antes, tendo, por isso, o Senhor Vice-Presidente da Câmara 

declarado que não existia quórum, na medida em que apenas estavam presentes dois dos sete 

membros que compõem o executivo municipal, e, em consequência, determinou a marcação 

de falta a todos os ausentes, e a elaboração desta acta de ocorrência. ___________________ 

E para constar se lavrou a presente acta de ocorrência, e eu, Nuno Vaz Ribeiro, Director do 

Departamento Municipal de Administração e Finanças, na qualidade de secretário, a redigi e 

vou assinar conjuntamente com o Senhor Vice-Presidente da Câmara. ___________________ 

 
O Vice-Presidente da Câmara: _________________________________ 

 

O Secretário da reunião: ______________________________________ 


