-----------------------------ATA NÚMERO 47/2015------------------------------------REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

DA

CÂMARA

MUNICIPAL

DO

FUNCHAL, REALIZADA EM VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DO
ANO DOIS MIL E QUINZE.----------------------------------------------------------Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano dois mil e
quinze, nesta Cidade do Funchal, Edifício dos Paços do Município e
Sala

de

Reuniões,

reuniu,

extraordinariamente,

conforme

convocação feita a vinte um do corrente mês, a Câmara Municipal,
pelas nove horas, sob a Presidência do Senhor Presidente, Paulo
Alexandre Nascimento Cafôfo, estando presentes a Senhora VicePresidente, Idalina Perestrelo Luis, e os Senhores Vereadores:
Bruno

Miguel

Camacho

Pereira,

Domingos

Manuel

Martins

Rodrigues, Paulo Alexandre de Atouguia Aveiro, José Manuel de
Sousa Rodrigues, Vanda Maria de Fátima Sousa de França Correia
de Jesus, Miguel Sérgio Camacho Silva Gouveia, Artur Alberto
Fernandes Andrade e João José Nascimento Rodrigues, a fim de
ser discutido e analisado o “Empréstimo de médio e longo prazo
para o ano de dois mil e dezasseis”. A secretariar esteve presente
Catarina Isabel Sousa Pereira, Chefe de Divisão de Atendimento e
Administração.------------------------------------------------------------------Presente, ainda, a Senhora Alicia Maria Faria Abreu que
preenche, nos termos e ao abrigo do disposto nos artigos 78º e 79º,
da Lei número 169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei
número 5-A/2002, de 11 de janeiro, a vaga ocorrida nesta reunião
pela ausência da Senhora Vereadora Maria Madalena Caetano
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Sacramento Nunes, da Mudança.-------------------------------------------Também estiveram presentes o Chefe de Gabinete, Miguel
Iglésias e os Adjuntos da Vereação João Beja e Mabely Moreira,
respetivamente.--------------------------------------------------------------------Verificado o quórum, o Senhor Presidente declarou aberta a
reunião.-----------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Foi dispensada
a leitura da ata da reunião anterior a qual, previamente distribuída
em

minuta

aos

Senhores

Vereadores,

foi

aprovada

por

unanimidade.-------------------------------------------------------------------Seguiu-se de imediato à discussão e votação do referido
documento:-------------------------------------------------------------------1 - FINANCIAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA 2016: Presente o relatório final de análise das propostas das instituições
de crédito para um financiamento de médio e longo prazo para o
ano de dois mil e dezasseis, no valor de € 10.000.000 (dez milhões
de euros), que propõe a adjudicação ao Banco Santander Totta,
S.A., tendo a Câmara deliberado, por maioria, com abstenção do
PSD, aprovar, e submeter à Assembleia Municipal nos termos da
alínea ccc) do número um do artigo trinta e três e da alínea f) do
número um do artigo vinte e cinco, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei número setenta e cinco/dois
mil e treze, de doze de setembro.--------------------------------------------A presente deliberação foi, ao abrigo do disposto no número três
do artigo cinquenta e sete da Lei número setenta e cinco/dois mil e
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treze, de doze de setembro, e do número três do artigo vinte um do
Regimento das Reuniões, aprovada em minuta para a produção de
efeitos imediatos.------------------------------------------------------------------Declaração de Voto do PSD: “Tratando-se de matéria da
competência da Assembleia Municipal, nada temos a opor à
operação, nos termos do procedimento do concurso. Abstivemo-nos
e remetemos a nossa posição final para a sessão daquele Órgão”.--ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente deu por encerrada a reunião às nove horas e trinta
minutos.----------------------------------------------------------------------De tudo para constar se lavrou a presente ata que eu,
Chefe de Divisão de Atendimento e Administração, na qualidade de
Secretária, a redigi e subscrevo.-------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Nota: Ata publicitada pelo Edital nº 6/2016, publicada nos locais de estilo.
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