
 

  MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº 1/2013  de 19-10-2013 

 

 

Primeira Reunião após instalação dos respetivos Órgãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 de 5 

  MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA 
 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova  
 

  

ATA NÚMERO UM 

 ----------- Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze realizou-se, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho do Município de Condeixa-a-Nova, a primeira sessão de 

funcionamento da Assembleia Municipal para o mandato de dois mil e treze a dois mil e 

dezassete.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Verificou-se a presença dos seguintes Deputados Municipais:  ------------------------------  

 ----------- João Filipe Leal; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Avelino Ferreira dos Santos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Maria João Ribeiro Simões; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos Grilo Bicho; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Maria da Conceição Gonçalves Rodrigues Costa; -----------------------------------------------  

 ----------- Paulo Júlio Moreira Caseiro; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- José Manuel Duarte Ventura; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Daniel Tomé Gonçalves; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anabela Batista Cortez Sotaia; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Jorge Filipe Nunes Gonçalves; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gonçalo Nuno Pita Marques Redinha; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Nuno Manuel Mendes Claro; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Silvina Maria Bernardino Ribeiro Menezes da Silva; ---------------------------------------------  

 ----------- Tiago António Marques Picão; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Paula Maria da Costa Travasso; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos de Sousa Ferreira Fontes; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vítor Luís Donário Teixeira; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Carlos Manuel Borges de Oliveira Godinho Ferreira; --------------------------------------------  

 ----------- Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo; -----------------------------------------------------  

 ----------- Miguel Simões da Fonte Pessoa; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- João Carlos Ribeiro Lameiro (Junta Freguesia de Anobra);------------------------------------

- ----------  Luís Miguel Manaia Caridade (Junta Freguesia de Ega); --------------------------------------  

 ----------- José Manuel Costa Mendes (Junta Freguesia de Furadouro); --------------------------------   

 ----------- Paulo Jorge Silva Simões (União de Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-

Nova); --  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Raul Marques Lopes Pratas (União de Freguesias de Sebal e Belide); --------------------   

 ----------- José Luís dos Santos Cardoso (União de Freguesias de Vila Seca e Bem da Fé) ; -----  

 ----------- Luís Pedro de Almeida Ferreira (Junta Freguesia de Zambujal); -----------------------------  

 ----------- Faltou a esta reunião, justificadamente, a deputada Maria da Graça Correia de 

Figueiredo. A mesma também não compareceu ao ato de instalação para a Assembleia 

Municipal, realizado antes da presente reunião.  --------------------------------------------------------------  
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 ----------- A presente reunião decorreu imediatamente após a instalação da Assembleia 

Municipal, nos temos no n.º1 do artigo 45.º da Lei 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei 

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. A mesma foi presidida pelo deputado João Filipe Leal, na 

qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada para a Assembleia Municipal de 

Condeixa-a-Nova nas eleições realizadas no dia vinte nove de Setembro do ano de dois mil e 

treze.  ---  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aberta a reunião o Presidente em exercício, João Filipe Leal, convidou para a Mesa 

os deputados Avelino Ferreira dos Santos (cabeça de lista pelo PSD) e Anabela Batista Cortez 

Sotaia (cabeça de lista pelo PCP-PEV) para o coadjuvarem nos procedimentos de eleição da 

Mesa da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dando inicio aos trabalhos, o Presidente em exercício começou por dar as boas 

vindas aos deputados eleitos pela primeira vez e aos deputados que irão dar continuidade às 

funções no mandato de 2013-2017. Agradeceu também aos munícipes presentes, pelo 

interesse demonstrado sobre os assuntos do concelho, considerando este que esta é a “Casa 

da Democracia do Poder Local de Condeixa”, que vai acolher os eleitos nos próximos quatro 

anos. ----  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida deu-se início ao processo de eleição da Mesa da Assembleia Municipal. 

A mesma deverá ser composta por três membros: Presidente, Primeiro e Segundo Secretários. 

Foi deliberado, por unanimidade, que a votação seria realizada por lista. O presidente em 

exercício solicitou aos deputados presentes a apresentação de listas para a composição da 

mesa. Foi apresentada à Mesa, pela Deputada Maria João Ribeiro Simões, a única lista, do 

Partido Socialista, com a seguinte composição:  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente – João Filipe Leal;  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Primeiro Secretário – Paulo Júlio Moreira Caseiro;  ----------------------------------------------  

 ----------- Segundo Secretário – Silvina Maria Bernardino Ribeiro Menezes da Silva.  --------------  

 ----------- À referida lista foi dada a letra “A” e a sua proposta fica anexa à presente ata 

(documento número um).  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente procedeu-se à votação através de voto secreto. Do escrutínio, foi 

apurado o seguinte resultado:  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: 27 (vinte sete);  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: 22 (vinte e dois); -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos em Branco: 5 (cinco).  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conhecidos os resultados da votação, o Presidente em Exercício declarou que a 

Mesa da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova, para o quadriénio de dois mil e treze a 

dois mil e dezassete, estava eleita e ficou constituída pelos seguintes deputados:  -----------------  

 ----------- Presidente: João Filipe Leal;  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Primeiro Secretário: Paulo Júlio Moreira Caseiro;  -----------------------------------------------  
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 ----------- Segundo Secretário: Silvina Maria Bernardino Ribeiro Menezes da Silva.  ----------------  

 ----------- Nos termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi esta 

deliberação aprovada em minuta a fim de produzir efeitos imediatos.  ----------------------------------  

 ----------- O Presidente eleito da Assembleia Municipal, João Filipe Leal, no uso da palavra, 

agradeceu aos secretários Avelino Santos e Anabela Sotaia que o coadjuvaram no processo 

de eleição da nova Mesa da Assembleia Municipal. Agradeceu também, em nome pessoal e 

dos colegas de Mesa, Paulo Caseiro e Silvina Menezes, a confiança depositada para o 

exercício das novas funções na Mesa da Assembleia Municipal, formulando votos de que esta 

Assembleia cumpra os objetivos, que legalmente e politicamente lhe são exigidos, em nome de 

todos os Condeixenses.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Comunicou ainda que, como Presidente, diligenciará no sentido de dignificar e 

assegurar o normal funcionamento desta Assembleia, com o compromisso de que tudo se fará 

para que este seja um Órgão verdadeiramente eficaz, autónomo e fiscalizador.  --------------------  

 ----------- No seguimento dos trabalhos, o Presidente solicitou, a todos os Partidos 

representados nesta Assembleia, a indicação do nome de deputados para constituírem a 

Comissão de Revisão do Regimento. Pretende-se, referiu o Presidente, que o Regimento 

revisto seja aprovado na próxima sessão desta Assembleia. Os deputados indigitados foram: --  

 ----------- Maria João Ribeiro Simões (pelo Partido Socialista);  -------------------------------------------  

 ----------- Nuno Manuel Mendes Claro (pelo Partido Social Democrata); --------------------------------  

 ----------- Paula Maria da Costa Travasso (pelo Partido Social Democrata); ---------------------------  

 ----------- Carlos de Sousa Ferreira Fontes (pelo Bloco de Esquerda);  ---------------------------------  

 ----------- Miguel Simões da Fonte Pessoa (pelo Partido Comunista Português).  --------------------  

 ----------- Seguidamente o Presidente solicitou autorização aos membros da Assembleia para 

incluir na Ordem do Dia, ao abrigo do n.º 2 do artigo 50.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, o seguinte ponto:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Eleição de um Presidente de Junta e seu substituto (também Presidente de Junta), 

para participar, em representação de todas as Freguesias do Município, no “XXI Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses”, a realizar no próximo dia 23 de novembro de 

2013, em Santarém. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Deputados da Assembleia autorizaram a introdução deste ponto e o Deputado 

Luís Miguel Caridade apresentou uma proposta à Mesa, indicando os seguintes elementos: ----  

 ----------- Raul Marques Lopes Pratas, Presidente da União de Freguesias de Sebal e Belide, 

como efetivo; e Luís Miguel Manaia Caridade, Presidente da Junta de Freguesia de Ega, como 

suplente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo a proposta sido aceite pela mesa, o Presidente deu a palavra aos membros 

para se pronunciarem sobre a proposta apresentada. Não se tendo verificado qualquer 
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intervenção, passou-se de imediato à votação da proposta apresentada, que foi aprovada, 

mediante o seguinte resultado:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votantes: 27 (vinte sete);  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos a favor: 26 (vinte seis);  -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Abstenção: 1 (uma).  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao resultado apurado, os representantes da Assembleia Municipal no “XXI 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses”, serão os deputados e 

Presidentes de Junta Raul Marques Lopes Pratas (na qualidade de efetivo); e Luís Miguel 

Manaia Caridade (na qualidade de suplente).  -----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Mesa concluiu a temática supra apresentada referindo que a 

representação do Município de Condeixa no referido congresso ficará a cargo do Presidente da 

Câmara Municipal, Nuno Moita ou seu representante; do Presidente da Assembleia, João Leal 

ou seu representante; e do Presidente da União de Freguesias de Sebal e Belide, Raul Pratas 

ou seu substituto. Ao abrigo do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, foi 

esta deliberação aprovada em Minuta a fim de produzir efeitos imediatos. ----------------------------  

 ----------- Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia Municipal 

declarou encerrada a reunião às treze horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata.  - 

 

_______________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal Eleito 

 

 

_______________________________________________________ 

O Primeiro Secretário Eleito 

 

 

_______________________________________________________ 

O Segundo Secretário Eleito 

 

 

 


