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-------------------------------------------ACTA Nº 01- Mandato 2017//2021--------------------------------------- 

 

ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO APÓS A INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ÍLHAVO, RESULTANTE DOS RESULTADOS ELEITORAIS DO DIA UM DE OUTUBRO DE 

DOIS MIL E DEZASSETE .----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano dois mil e dezassete reuniu no Salão Nobre do Município 

de Ílhavo, imediatamente a seguir ao acto de instalação que teve inicio às dezoito horas, a Assembleia 

Municipal de Ílhavo, a fim de dar inicio à primeira reunião de funcionamento para efeitos de eleição do 

Presidente e Secretários da Mesa, nos termos  do artigo 45º. da  Lei  nº.  169/99, de 18 de Setembro, com 

a redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------------------------------- 

O membro da Assembleia Municipal, Fernando Maria Paz Duarte, na sua qualidade de primeiro cidadão 

da lista mais votada, assumiu a presidência da reunião, tendo convidado para o secretariar o membro Rui 

Manuel da Silva Pedro Moreira Dias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Constituída, assim, a Mesa “ad hoc” e feita a chamada, verificou-se haver quórum registando-se a 

presença de dezanove dos vinte um membros de eleição direta que passam a fazer parte desta Assembleia 

Municipal, pelo que, usando a prorrogativa do estabelecido no artigo 45º. da Lei 169/99, de 18 de 

Setembro, o cidadão, Fernando Maria da Paz Duarte, declara iniciados os trabalhos com vista à eleição 

da Mesa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dois dos membros eleitos, um pela lista do Partido Socialista e outro pela lista do Partido Social 

Democrata, apresentaram justificação de ausência à tomada de posse e presente reunião, nos termos do 

artigo 44º, nº. 3, da Lei 169/99 de 18 de Setembro, vão tomar posse na 1ª. reunião do órgão em que 

compareçam, conforme determina a legislação já invocada, são: ---------------------------------------------------- 

Pela lista do PSD- Partido Social Democrata, André Filipe Casqueira Guimarães, apresentou declaração 

da empresa onde trabalha, verificando-se que está ausente do país.-------------------------------------------------- 

Pela lista do PS- Partido Socialista, enviou mail a justificar a sua ausência por motivos profissionais o 

cidadão eleito,  José António Correia Mendonça.------------------------------------------------------------------------

As justificações de ausência estão de acordo com a legislação e foram aceites.----------------------------------- 

Fernando Maria da Paz Duarte, dirigiu-se aos presentes inquirindo se nos termos do artigo 46º. da Lei 

acima invocada, querem os representantes partidários apresentar listas.-------------------------------------------- 

Há mesa é entregue uma única lista a que se dá a designação de lista “A” e se transcreve:-------------------- 

PROPOSTA: Lista para a Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo.---------------------------------------------- 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 45º, da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela 

Lai nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propõe-se para integrar a Mesa da Assembleia Municipal de Ílhavo, a 

lista constituída pelos membros eleitos seguintes:----------------------------------------------------------------------- 

Presidente -  Fernando Maria Paz Duarte; -------------------------------------------------------------------------------- 

-1ª. Secretária: Maria Fernanda Gomes Cravo --------------------------------------------------------------------------- 

-2ª. Secretária: Margarida Maria São Marcos Amaral------------------------------------------------------------------ 

Ílhavo, 27 de Outubro de 2017, O Proponente (em representação dos eleitos pela lista do PSD) António 

José Flor Agostinho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Anexo à lista:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração conjunta de aceitação:------------------------------------------------------------------------------------------ 

Os abaixo signatários, declaram aceitar integrar a presente lista concorrente à eleição para a Mesa da 

Assembleia Municipal de Ílhavo, para os cargos indicados, declarando ainda, não serem candidatos nem 

subscritores de nenhuma outra lista concorrente ao presente ato eleitoral e que se encontram nas 

condições exigidas na legislação aplicável. Assinado pelos candidatos propostos na lista.--------------------- 

Submetida a votação, por escrutínio secreto, a lista “A”, apresentada pelo Partido Social Democrata, 

obteve quinze votos a favor e nove votos em branco. Aprovada por maioria.----------------------------------- 
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Procedeu-se de seguida à instalação da mesa eleita, agradecendo o Presidente, ao cidadão Rui Manuel da 

Silva Pedro Moreira Dias, pela total disponibilidade para constituir consigo a mesa “ad hoc”.---------------- 

Ficou assim constituída a mesa: presidente, Fernando Maria Paz Duarte, primeira secretária, Maria 

Fernanda Gomes Cravo, segunda secretária, Margarida Maria São Marcos Amaral:----------------------------- 

A segunda secretária, procede à chamada, verificando-se a presença dos membros: Hugo Filipe Casqueira 

Coelho, Luís Pedro Vilarinho Leitão Figueiredo, António José Carlos Pinho, António José Flor 

Agostinho, João Cândido da Rocha Bernardo, Ricardo Jorge Silva Santos, Irene Ribau Maria Esteves 

Tavares, Caudia Isabel Oliveira Santos, Pedro Labrincha Rosa Novo, António Pedro Oliveira Martins, 

Teresa Margarida Costa Ferraz Alves, Hugo Miguel Monteiro Lacerda, Carla Andreia Pimentel 

Rodrigues, Domingas Maria Ramos Loureiro, João Alberto Fernandes Roque, Carla Maria Madail 

Gandra Santos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia, cumprimenta os eleitos e congratula-se por verificar a presença de jovens 

eleitos nas listas, ao mesmo tempo agradece aos que renovam o mandato. A todos dá boas vindas e pede 

colaboração e que juntos contribuam para a dignificação do Município que está qualificado como um 

“Município de referência”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirige-se a seguir ao público que assiste nas galerias e formula votos para que nas reuniões que se 

seguem o público demonstre interesse e participação nos trabalhos, com a sua presença.---------------------- 

Informa o Presidente da Assembleia  ter enviado a todos os cidadãos eleitos uma cópia do Regimento 

ainda em vigor para que, do mesmo, tivessem conhecimento, até porque a Assembleia trabalha  sob a 

orientação do atual e até que seja aprovado o seu Regimento nos termos do artigo 53º. nº. 1, alínea b) da 

Lei 169/99, de 18 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre este assunto, o Presidente da Assembleia propôs a marcação de uma reunião com representantes de 

todos os partidos, com poderes, para se proceder à elaboração de um projecto de Regimento a ser aqui 

aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim e com esse objectivo, por unanimidade foi aceite a proposta em causa. Foi ainda, marcada uma 

reunião para o próximo dia trinta de outubro, Quarta-feira, pelas dezoito horas e trinta minutos, neste 

edifício, na qual estarão presentes; o Presidente da Assembleia, o membro Flor Agostinho, em 

representação do PSD, o membro, João Bernardo, em representação do PS, o membro, António Pinho  

em representação do CDS/PP e o membro Ricardo Santos, em representação do BE.--------------------------- 

Nesta altura pede a palavra o membro Luís Leitão, para explicar a razão de voto do PS; “a mesa deve ter 

uma representatividade plural, não sendo assim, os membros do PS votaram em branco”. Expressa votos 

para que os trabalhos decorram em prol de um Concelho melhor e não em sintonia de opiniões.------------- 

E nada mais havendo a tratar foi esta reunião encerrada eram vinte horas e trinta minutos, do mesmo dia 

do seu inicio, tendo-se lavrado a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada por todos os 

elementos da Mesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

O Presidente da Mesa: _____________________________________________________; 

 

 

A Primeira Secretária: _____________________________________________________; 

 

 

ESTA ATA FOI APROVADA NA SESSÃO REALIZADA NO DIA 23 DO MÊS DE FEVEREIRO 

DO ANO DE 2018. 

 


