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Ata n.º 6/2017

MUNICÍPIO DA MURTOSA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL

PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,
REALIZADA EM 14-10-2017

--------Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e dezassete, no Salão Nobre do edifício
dos Paços do Município, pelas vinte e uma hora e trinta minutos, reuniu a Assembleia Municipal,
dando assim cumprimento ao n.º 1, do artigo 45º, da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.------------------------------------------------------- António Maria dos Santos Sousa, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais
votada, presidiu à primeira Sessão de funcionamento da Assembleia Municipal, tendo chamado o
Vogal, José Alcides Ramos Pereira para secretariar a reunião.--------------------------------------------------------Verificaram-se as presenças dos Vogais, José Alcides Ramos Pereira, Inês Tavares
Rodrigues, Augusto Carlos dos Santos Leite, José Manuel Andrade Simões, João Miguel Tavares
Garrido, Mariana Gomes Branco de Matos Resende Lopes, Hugo Rafael da Silva Figueiredo,
Manuel da Silva Sebolão, Elisabete Figueiredo Soares, António Maria Salgado Vieira, Nuno Tiago
Rodrigues Guedes Marques, Cristiana Margarida dos Santos Carinha, Ana Maria Farelo Mendes
Silva Rebimbas, Bernardo José Pereira da Silva, Isabel Maria Vilar da Silva Lopes, João Manuel da
Cunha Miranda, João Paulo Simões Moura de Rebelo e Lucinda Matos Leite Barbosa.------------------------Verificadas as presenças, o cidadão acima identificado, iniciou a reunião saudando todos os
presentes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida, disse que esta reunião tinha como objetivo eleger o Presidente e Secretários da
Mesa da Assembleia, para o mandato agora iniciado.-------------------------------------------------------------

2

--------Informou, ainda, que, na ausência de disposição regimental, competia à Assembleia
deliberar se a referida eleição seria uninominal ou por meio de listas.-----------------------------------------------Assim, propôs à Assembleia que a eleição fosse feita através de listas, não tendo nenhum
dos presentes colocado objeção.------------------------------------------------------------------------------------------------Após, perguntou se algum dos Membros da Assembleia pretendia apresentar alguma lista,
para a eleição anteriormente mencionada.-----------------------------------------------------------------------------------O Vogal José Simões apresentou uma lista à Mesa (conforme doc. 1), composta por:----------------- - Presidente: António Maria dos Santos Sousa--------------------------------------------------------------------- - 1.º Secretário: José Alcides Ramos Pereira----------------------------------------------------------------------- - 2.º Secretário: José Manuel Andrade Simões---------------------------------------------------------------------Não tendo sido apresentadas mais listas, foi aquela designada com a letra “A”.--------------------------Seguidamente, foi posta à votação, por escrutínio secreto, tendo sido obtido o seguinte
resultado:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dezasseis (16) votos na Lista A e três (3) votos em branco.----------------------------------------------------Face ao resultado da votação, os Membros da Assembleia, que passaram a compor a Mesa,
tomaram o seu lugar nesta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa tomou a palavra fazendo uma intervenção (conforme doc. n.º 2).
--------Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a presente
reunião eram vinte e duas horas e trinta minutos, da qual se lavrou a presente ata, que vai ser
assinada pelos membros da Mesa.--------------------------------------------------------------------------------------

