
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 30 DE JUNHO DE 2010 

 

Nº 1 /2010 

 

 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Vice - Presidente, Mário Francisco 

Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Jorge Manuel 

Monteiro de Almeida,  Maria José Fernandes Lacerda Vereadores.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Gestão de Pessoal.  

HORA DE ABERTURA: 10 horas.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAL  

 

PROPOSTA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  

BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARROS  

ESCOLARES PARA A REDE DO 1º CICLO  

155 - No seguimento da deliberação n.º 152 de 17/06/2010, foi presente para apreciação, o 

relatório final para contratação do empréstimo bancário para aquisição de autocarros escolares 

para a rede do 1º ciclo.  

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com o relatório apresentado.  

Mais deliberou enviar o documento para aprovação á Assembleia Municipal.  

Os Vereadores do PS apresentaram a seguinte declaração:  

“ A proposta de contrair um empréstimo para aquisição de autocarros escolares para a rede do 

1º ciclo foi um dos seis assuntos não agendados incluídos, por motivo de urgência, na ordem 

dos trabalhos da sessão prevista para o dia 17 de Junho de 2010.  

Não nos tendo sido possível a análise adequada deste processo, achamos relevante expressar 

e deixar por escrito as razões que motivaram, da nossa parte, a sua aprovação.  

Foram prestadas, nessa reunião e pelo senhor presidente da reunião, professor José Manuel 

Gonçalves, a todos os senhores vereadores presentes, as informações tidas como 



 

convenientes, as quais nos merecem o devido crédito e foi com base nas mesmas que a nossa 

decisão foi tomada.  

Tivemos em boa conta a necessidade dos autocarros e tomámos a devida nota dos 

pressupostos que levaram à formulação desta proposta de aquisição, em especial, a 

probabilidade de este empréstimo não ser considerado para o cálculo da capacidade de 

endividamento do município.  

A urgência deste assunto e a necessidade de não atrasar um processo educativo que se 

pretende de excelência, motivaram a nossa aprovação, mesmo sem nele constar a informação 

do respectivo dirigente, prevista no artigo 71 da Lei 169/99, de 18 de Setembro, em como 

foram cumpridas todas as obrigações legais sobre este assunto”. 

A minuta da acta foi aprovada por unanimidade.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


