ATA Nº 2/2013

--Ata da Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal de Chamusca, realizada no dia
dezanove de março de dois mil e treze. ----------------------------------------------------------Aos dezanove dias do mês de março de dois mil e treze, pelas vinte e uma horas e trinta
minutos, realizou-se uma Sessão Extraordinária, com a seguinte ORDEM DE
TRABALHOS: --------------------------------------------------------------------------------------Ponto Único – Pedido de Autorização para Antecipação de Receitas / Transferências
do QREN ainda não Efetuadas no Valor de 1.049.294,23€ – Análise e Aprovação. --------------------------------------------------PRESENÇAS----------------------------------------------DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Verificadas as presenças e processadas as
substituições legais e regimentais, registaram-se as ausências de José João Brás Vicente,
PS, de Ana Cristina Frazão da Costa, CDU, e de Paula Alexandra Malaquias, PS. --------DA CÂMARA MUNICIPAL: Registaram-se as presenças do Presidente da Câmara
Municipal – Sérgio Carrinho; Vice-presidente – Francisco Matias; Vereação: João
Lourenço e Dr. Paulo Queimado o Vereador Joaquim José Garrido não pode estar
presente por motivos de saúde. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CORRESPONDÊNCIA-----------------------------------------Foram comunicadas verbalmente as justificações das ausências das eleitas Ana
Cristina Frazão da Costa CDU, de Paula Alexandra Malaquias, PS que por motivos de
saúde não puderam estar presentes. ----------------------------------------------------------------- Quanto ao Senhor José João Vicente, PS, não justificou nem se fez representar. --------------------------------------------SUPORTE DIGITAL---------------------------------------------Uma vez que há suporte digital apenas se farão referência às intervenções feitas
durante a presente Sessão da Assembleia Municipal. ------------------------------------------1

-----------------------------------ORDEM DE TRABALHOS---------------------------------------Ponto Único – Candidatura ao PAEL (Programa de Apoio à Economia Local): --------a) Proposta de Adesão à Candidatura – Análise e Aprovação--------------------------------b) Plano de Ajustamento Financeiro – Análise e Aprovação---------------------------------Os Senhores Presidente da Câmara e Vice-presidente caraterizaram detalhadamente o
teor do assunto respondendo a algumas questões levantadas. (ficheiros 326 a 328) --------Nada ocorrendo de relevante assinalar o ponto foi colocado à votação, assim: -----------Após análise e discussão da Informação/Proposta apresentada, documento que por
muito extenso se dá por inteiramente transcrito nesta ata para todos os efeitos, a
Assembleia Municipal votou e Aprovou, por unanimidade de presenças e em minuta para
efeitos imediatos, o Pedido de Antecipação de Receitas ao Abrigo da Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso para efeitos de Fundos Disponíveis, no Valor
de 1.049.294,23€ (um milhão e quarenta e nove mil duzentos e noventa e quatro euros
e vinte e três cêntimos) referentes às transferências do QREN ainda não efetuadas à
presente data. (ficheiro 328). -------------------------------------------------------------------------Os documentos de suporte da presente Sessão bem como os ficheiros áudio, como
usual, ficam arquivados para eventuais consultas. (ficheiros 326 a 328) ---------------------Nada mais ocorrendo, deu-se por encerrada a Sessão Extraordinária desta Assembleia
Municipal, da qual se lavrou a presente Ata que, conjuntamente com o Senhor Presidente
da Mesa, passo a assinar. ---------------------------------------------------------------------------_______________________________________________________________________
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