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ATA N° 8/2021
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(1 DO MANDATO)

DIA 11

Local: Sala de sessões do Município

Hora: 18:30 horas
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Secretariou: Albano Rocha Fialho

Presenças:

1 MANUEL ANTÓNIO DE VILHENA PEREIRA P5

2 MARIA JOSÉ DO Ó EFIGÉNIO P5

3 RUI FILIPE FEZES PÁSCOA PS

T PAULO FERNANDO MARRAFAS CONDE CDU

VIRGíNIA DO NASCIMENTO DURO PEREIRA

5 DANIEL GODINHO PS

6 ÉLIA MARIA INVERNO CANTIGAS CDU

7 LUÍS FILIPE ANICETO GAMITO BE

8 JOSÉ JACINTO DESCALÇO BILAU PS

9 MARALISA DASILVAMORAIS COSTA CH

ANA MARIA DO SACRAMENTO TORRES OLHO

10 AZUL PS

11 FERNANDO MIGUEL JONES PALMA CDU

12 ANTÓNIO FRANCISCO GALVÃO GOMES PS

13 MARIA JOSÉ GUERREIRO ALFE IRÃO DUARTE P5

14 FRANCISCO ANTÓNIO FAULHA CDU

MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL

1 LUISANTÓNIOPITAAMEIXA PS

JOSÉJOÃOLANÇAGUERREIRO CDU

3 ANARUTEBERINGELDESOUSA PS
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4 JOSÉ VALENTE ROCHA GUERRA PS

5 CRISTINA DA SILVA RODRIGUES CDU

MEMBROS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO

1 JOSÉ JOÃO CAVACO PS

2 JUVENÁLIA ISABEL GUERREIRO SALGADO PS

3 RODRIGO JOSÉ REGO RAPOSO PS

Faltas:

1 MARIA ROSA MAURÍCIO CARVOEIRAS CDU

2 CARLOS MANUEL BONITO RAPOSO PS
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL DO MANDATO DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS NO

QUADRIÉNIO DOIS MIL E VINTE E UM — DOIS MIL E VINTE E CINCO, DO

CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO, NOS TERMOS E PARA OS

EFEITOS DO DISPOSTO NO ARTIGO QUADRAGÉSIMO QUINTO DA LEI

NÚMERO CENTO E SESSENTA E NOVE BARRA NOVENTA E NOVE, DE

DEZOITO DE SETEMBRO, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI NÚMERO

CINCO - A BARRA DOIS MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito

horas e trinta minutos, na vila de Ferreira do Alentejo, na sala de sessões do

município, após o ato, conjunto e sucessivo, da instalação da Câmara

Municipal e da Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos do disposto

no artigo quadragésimo quinto da Lei número cento e sessenta e nove barra

noventa e nove, na redação da Lei número cinco-A, barra dois mil e dois, o

cidadão que encabeçou a lista mais votada nas últimas eleições autárquicas

para o órgão deliberativo municipal, Manuel António de Vilhena Pereira, eleito

pelo Partido Socialista, presidiu à primeira reunião de funcionamento, para

efeitos de eleição do Presidente e Secretários da Mesa.

Nesta primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal

participaram todos os autarcas eleitos diretamente, nas últimas eleições

autárquicas, exceção feita a Edgar Manuel Guerreiro Romão, eleito pelo

“Chega”, o qual renunciou ao mandato antes da tomada de posse, pelo que

nos termos do artigo 76° da Lei n° 169/99, de 18 de setembro, foi substituído

pelo segundo elemento da Lista e que foi convocada para o efeito (Mara Lisa
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da Silva Morais Costa) e Maria Rosa Maurício Carvoeiras, a qual apresentou a

devida justificação. Também participaram os Presidentes das Juntas de

Freguesia do Município, registando-se, exceção feita a Carlos Manuel Bonito

Raposo da freguesia de União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda que

também apresentou a sua justificação.

Assim, foram registadas presenças, documento que se anexa à presente

ata.

Manuel António de Vilhena Pereira, presidindo aos trabalhos de sessão

referiu o seguinte, tal como se transcreve: “Muito boa noite a todas e a todos

os presentes, nos termos do artigo 45.° da Lei 169/98, de 18 de setembro,

compete-me, como cabeça de lista do Partido mais votado para a Assembleia

Municipal, de Ferreira do Alentejo, presidir à primeira reunião de

funcionamento da assembleia municipal que tem como Ponto Único a eleição

do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal. Permitam-me,

antes de mais que apresente, uma calorosa saudação a todos os presentes,

ao senhor presidente da Câmara e aos senhores vereadores, aos senhores

deputados, aos senhores presidentes de Junta e convidados em geral.

Conforme acordado com os serviços de apoio da Assembleia, o Serviço

Jurídico e Institucional, da CMFA, serão eles que vão secretariar os trabalhos

desta Assembleia e designo o Dr. Albano Fialho para redigir a ata desta

sessão”.

“Como o nosso Regimento é omisso relativamente a esta temática,

compete à assembleia deliberar se a eleição dos membros da Mesa da

Assembleia é uninominal ou por meio de listas. Assim, agradeço que, quem

AMe
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considerar que a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Municipal

deverá ser efetuada por meio de listas, coloque o braço no ar. Quem

considerar que a eleição deverá ser realizada através de votação uninominal,

coloque o braço no ar. Concluí-se que foi aprovada por maioria a proposta,

com abstenção do eleito Luís Gamito, representante do Bloco Esquerda”.

“Face a esta decisão iremos proceder à votação por meio de listas. Antes

de anunciar as listas propostas, vou dar uma explicação rápida daquilo que vai

suceder. Irão ser votadas as listas apresentadas, que serão designadas por

Lista A e Lista B (se existir mais do que uma) e assim sucessivamente. A

designação das listas será de acordo com a ordem de entrada nos serviços de

apoio a esta Assembleia. A votação é secreta, posteriormente irei pedir a cada

um dos proponentes de cada uma das listas para, quando se proceder ao ato

da votação, poderem designar um delegado para fiscalização do ato da eleição

A eleição vai proceder-se naquela ala do lado esquerdo. Serão chamados por

letra alfabética e à medida que votam peço para descerem pela ala central ou

pela ala do meu lado direito para não haver assim conflito de passagem de uns

pelos outros e ser muito mais rápida a operação de votação. No final da

votação a urna, que está naquele local, será trazida pelos serviços de apoio da

Assembleia, acompanhada pelos senhores delegados fiscalizadores das listas,

para esta mesa aqui à frente e diante de todos será feita a contagem dos

votos. Penso que está tudo esclarecido quanto a esta questão e passaríamos

ao aspeto formal do anúncio das listas sujeitas a votação”.

“De acordo com os serviços da Assembleia, apenas o grupo municipal do

Partido Socialista apresentou uma lista que passar a designar-se Lista A”.
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“O documento apresentado refere-se à proposta do Grupo da Assembleia

que representa o partido socialista”.

“A lista têm a seguinte composição:

Presidente — Manuel António de Vilhena Pereira

Primeiro Secretário — Ana Olho Azul

Segundo Secretário — António Gomes”

“Os seiviços da Assembleia podem então iniciar a chamada dos senhores

deputados para procederem à votação, a chamada vai ser feita por ordem

alfabética, pelo que peço a vossa atenção”.

(Chamada nominal)

“Terminou a votação, de acordo com os serviços de apoio da Assembleia,

os senhores delegados que acompanharam o ato, não apresentaram qualquer

objeção à forma como decorreu o mesmo”.

Votaram 17 deputados;

Votos brancos — 6

Votos nulos — zero

ListaA— 11 votos

“Agradeço que os elementos que compõem a mesa para se dirigirem à

mesma. “

“Pedia à senhora doutora Ana Olho Azul e ao Sr. Comandante dos

Bombeiros, o Sr. António Gomes, o favor de subirem e tomarem os vossos

lugares na mesa”.

(Os senhores secretários tomam lugar na mesa)

“Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do

Alentejo, Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores

7
Ata da Assembleia Municipal de Ferreira do Alentejo- sessâo de lide outubro de 2021



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO

Deputados agora eleitos e empossados, Excelentíssimos Senhores

Presidentes de Junta de Freguesia e Uniões de Freguesia, Excelentíssimas

Autoridades, Excelentíssimos Convidados, Excelentíssima Senhora Presidente

cessante da Assembleia Municipal e Mesa também cessante, Ferreirenses,

constitui, para mim uma enorme honra presidir à Assembleia Municipal de

Ferreira do Alentejo, assessorado pelos Ilustres Ferreirenses que me

acompanham na Mesa, agora eleita. Agradeço o apoio de todos que

contribuíram para a nossa eleição”.

“Caros concidadãos, poderão contar com o nossa total dedicação e

empenho e com a nossa isenção no exercício dos cargos que acabamos de

assumir. “

“No dia 26 de setembro os Ferreirenses, com um elevado sentido cívico,

exerceram o seu direito fundamental, através do voto, e contribuíram, dessa

forma, para o futuro da nossa região. Fizeram-no de forma livre e plena,

demonstrando um forte sentido de cidadania e de respeito pelos valores

democráticos”.

“De forma inquestionável deram uma vitória clara ao Partido Socialista,

quer para a Câmara Municipa quer para esta Assembleia Municipa) fazendo

as escolhas que consideraram acertadas para o Executivo Municipa para a

Assembleia Municipal”.

“A manifestação política do nosso povo só pode merecer o nosso respeito,

sendo maior a nossa responsabilidade, minha e dos Senhores Deputados, pois

temos a obrigação de corresponder e não defraudar a confiança que em nós

depositaram”.
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Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a

presente reunião, às 19,30 horas, da qual para constar e para os demais

efeitos, se lavrou a presente Ata, que apreciada por todos os membros, foi

colocada à votação e aprovada, por unanimidade, sendo rubricada e assinada

por todos os elementos da Mesa da Assembleia Municipal agora

eleitos.

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE FERREIRA DO ALENTEJO

O Presidente,

O l Secretário/

O 2° Secretário,
LI
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