CÂMARA MUNICIPAL DE PENEDONO

ACTA
DA
TERCEIRA
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE PENEDONO REALIZADA
EM VINTE E CINCO DE MARÇO DE DOIS
MIL E ONZE
---------------Aos vinte e cinco dias do mês de Março de dois mil e onze reuniu, no Salão Nobre do
Edifício dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Penedono, a fim de se realizar a sua
terceira reunião extraordinária, devidamente convocada, e com a presença dos seguintes
membros: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------António Carlos Saraiva Esteves de Carvalho, Presidente, Cristina Maria Ferreira, Eugénio Rodrigues
Proença e Maria José Marques Amaral Pimentel, Vereadores. ----------------------------------------------------

APOIO _ Secretariou e prestou apoio técnico e administrativo o Chefe da Divisão Administrativa e
Financeira, Nelson António Teles Sêco. --------------------------------------------------------------------------------------

ABERTURA _ Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a reunião, pelas nove horas
e trinta minutos, passando a Câmara Municipal a ocupar-se do seguinte, e único ponto, da
ordem do dia: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----PERÍODO DA ORDEM DO DIA-----

01. GABINETE DA PRESIDÊNCIA
---------------Deliberação n.º 4-B/2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Proposta final de Revisão do Plano Director Municipal – Aprovação ou não. -------------------------------Presente à Câmara, a versão final da proposta de Revisão do Plano Director Municipal
(documentos que fazem parte integrante desta acta e que ficam arquivados na pasta de
“Documentos de suporte às reuniões da Câmara – N.º 1/2011). -----------------------------------------------------------------Após a prestação de alguns esclarecimentos, o Executivo deliberou, por unanimidade,
aprovar a versão final da proposta de revisão do Plano Director Municipal e submeter a mesmo à
Assembleia Municipal, para apreciação e deliberação, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. --------------------------------------------------------------------------------Mais foi deliberado aprovar a presente deliberação em minuta para efeitos da sua
execução imediata nos termos do n.º 3 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. ---------
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ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião
pelas dez horas, da qual, para constar, se lavrou a presente acta que vai assinada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal e por mim, Nelson António Teles Sêco, Chefe da Divisão
Administrativa e Financeira, que a redigi e subscrevi. -----------------------------------------------------------------

________________________________________

________________________________________
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