
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA 
Realizada no dia dia dia dia 6666    de de de de AgostAgostAgostAgostoooo    de 200de 200de 200de 2007777. 

Acta n.º 16/2007 

 ----------  Para o dia seis de Agosto de dois mil e sete, na vila de Penela, edifício dos Paços do Concelho 
e Sala das Sessões da Câmara Municipal, estava marcada a realização da décima sexta Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Penela, relativa ao corrente mês de Agosto. ----------------------------------  
 ----------  Estiveram presentes os senhores Vice-Presidente, José Carlos Fernandes dos Reis e o 
Vereador António José dos Santos Antunes Alves.-----------------------------------------------------------------------------  
  ---------  Não compareceu à mesma, a totalidade do Executivo, pelas razões a que a seguir se faz 
referência: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------  O senhor Presidente da Câmara Engº. Paulo Jorge Simões Júlio e o senhor Engº António 
Manuel Mendes Lopes por se encontrarem de ferias; o senhor Vereador Dr. Silvio Simões Lourenço  
de Carvalho por impossibilidade decorrente da profissão que exerce.  ------------------------------------------------  
 ----------  Uma vez que não se verificou a presença do número legal de Eleitos, nos termos do que 
dispõe o nº 1 do artigo oitenta e nove da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, para que se pudesse 
constituir uma Reunião, esta não foi declarada aberta, devido a falta de quórum, embora se tivesse 
verificado uma espera até às quinze horas e trinta minutos, para cumprimento do que determina o nº 
3 do Artº 5º do Regimento da Câmara Municipal de Penela, ficando os assuntos constantes da 
ordem de trabalhos a agendar para a próxima reunião ordinária. -----------------------------------------------  
 ----------------Tendo em conta o anteriormente descrito e conforme o disposto no nº 3 do Artº 89º da Lei 
nº 169/99, de 18 de Setembro, conjugado com o nº 2 do Artº 63º do mesmo Diploma Legal, na nova 
redacção que lhe é introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, compete ao Presidente da 
Câmara proceder a uma nova Reunião, a qual, nos termos daquela legislação, terá a mesma natureza 
da que ora não se pôde realizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 A Câmara Municipal, 

      _______________________ 
(José Carlos Fernandes dos Reis) 

_______________________________ 
  (António José Santos Antunes Alves) 

 
A Técnica Superior, 

________________________ 
(Maria Leonor  Santos Carnoto) 

 


