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 ------------Nos termos do número um, do artigo 45º da Lei 169/99, de 18 de setembro, assumiu 

a presidência desta sessão o Sr. António José Barata Figueiredo, enquanto cidadão que 

encabeçou a lista mais votada, eleita pela lista do Partido Socialista nas eleições para a 

Assembleia Municipal, realizadas no dia 26 de setembro de 2021. --------------------------------------  

 ------------O Sr. António José Barata Figueiredo declarou aberta a primeira sessão da 

Assembleia Municipal do mandato que se inicia, referindo que esta sessão teria como ponto de 

trabalho a eleição do Presidente e Secretários da Mesa.  --------------------------------------------------  

 ------------De seguida, e depois de ter feita a chamada, verificou-se a presença de vinte e sete 

dos vinte e oito membros que constituem este Órgão, a saber: -------------------------------------------  

 ------------António José Barata Figueiredo; ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Maria Alice Marques Silvério; --------------------------------------------------------------------------  

 ------------João Miguel de Matos Alves Santos Viais; ---------------------------------------------------------  

 ------------Diana Pereira dos Santos; ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Albano José Simões Leandro; -------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar; --------------------------------------------------------------------  

 ------------Luís Miguel Manaia Caridade; -------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Fernando António Veríssimo Cardoso; --------------------------------------------------------------  

 ------------Eduardo José Lopes Alcouce; -------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------Gisela Patrícia Duarte de Almeida; -------------------------------------------------------------------  

 ------------Sílvia Marina Marques Teixeira; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Diogo Miguel da Costa Gomes; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Laurinda da Costa Pereira; -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------José Luís Sousa Rebelo; -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ------------João Miguel Duarte de Brito; ---------------------------------------------------------------------------  

------------ Nelson Michael Dias Simões; -------------------------------------------------------------------------- 

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

 ------------Rodolfo Daniel Alves Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Ega); -------------------  

 ------------Carla Isabel Manaia Gaspar (Presidente da Junta de Freguesia de Furadouro); --------  

 ------------Vítor Luís Donário Teixeira (Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal); ------------  

 ------------Paulo Jorge da Silva Simões (Presidente da União das Freguesias de Condeixa-a-

Nova e Condeixa-a-Velha); -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ------------ Raúl Manuel Lopes Amado de Oliveira (Presidente da União das Freguesias de 

Sebal e Belide); --------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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 ------------Jorge Manuel Lucas de Almeida (Presidente da União das Freguesias de Vila Seca e 

Bem da Fé). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Faltaram a esta reunião, com aviso prévio devidamente justificado, os membros da 

Assembleia Municipal, Helena Maria da Fonseca de Almeida Diogo e Marília Tomé Pedroso 

dos Reis Torres, que também não compareceram ao ato de instalação para a Assembleia 

Municipal, realizado antes da presente reunião. ---------------------------------------------------------------  

 ------------Estiveram também presentes os Srs. Vereadores António Lázaro Ferreira, Nuno 

Mendes Claro, Silvino Dias Capitão e Susana Margarida Costa de Almeida Devesa. ---------------  

 ------------De seguida, o Sr. António Figueiredo solicitou aos membros da Assembleia que se 

pronunciassem acerca da forma como seriam eleitos o Presidente e os Secretários da Mesa, 

se de uma forma uninominal ou por meio de lista, tendo-se decidido, por unanimidade, que a 

votação seria realizada através de lista. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------ De imediato, o Sr. António Figueiredo declarou aberto o período para entrega de 

listas para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Albano José Simões Leandro, em nome da bancada do Partido Socialista na 

Assembleia Municipal, apresentou a seguinte proposta de lista para a eleição da Mesa da 

Assembleia Municipal, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela fazer parte 

integrante como documento anexo número 1: -----------------------------------------------------------------  

 ------------Presidente: António José Barata Figueiredo; ------------------------------------------------------  

 ------------1º Secretário: Jorge Filipe Nunes Gonçalves; -----------------------------------------------------  

 ------------2º Secretário: Laurinda da Costa Pereira -----------------------------------------------------------  

 ------------Neste sentido, procedeu-se à votação por escrutínio secreto da única lista 

apresentada, tendo sido apurado o seguinte resultado: -----------------------------------------------------  

 ------------Votos a favor -18; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Votos em branco - 8; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------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 vinte e um 

a dois mil e vinte e cinco estava eleita e que ficou constituída pelos seguintes membros: ---------  

 ------------Presidente: António José Barata Figueiredo; ------------------------------------------------------  

 ------------Primeiro secretário: Jorge Filipe Nunes Gonçalves; ---------------------------------------------  

 ------------Segundo secretário: Laurinda da Costa Pereira. -------------------------------------------------  

 ------------Após a consumação da sua eleição, o novo Presidente da Assembleia Municipal fez 

uma curta intervenção de agradecimento e de expetativa de funcionamento do órgão, a qual 

consta em anexo à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo 

número 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida, o Sr. Presidente António Figueiredo, colocou à votação dos membros da 

Assembleia a possibilidade de incluir quatro pontos na ordem de trabalhos, ao abrigo do n.º 2 
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do artigo 50.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dada a urgência de tomada de decisão 

atempada dos mesmos, sendo os assuntos os seguintes: -------------------------------------------------  

 ------------Ponto UM: Eleição dos representantes da Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova 

para a constituição da Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal da Região de 

Coimbra, nos termos do artigo 83º da Lei 75/2013 de 12 de setembro; ---------------------------------  

 ------------Ponto DOIS: Eleição de um Presidente de Junta e seu substituto (também Presidente 

de Junta), para participar, em representação de todas as Freguesias do Município, no “XXV 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses”, a realizar nos próximos dias 

11 e 12 de dezembro de 2021, em Aveiro. --------------------------------------------------------------------- 

 ------------Ponto TRÊS: Constituição de uma comissão para a revisão do Regimento de 

funcionamento da Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------------------------  

 ------------Ponto QUATRO: Ponderação do horário e dia de funcionamento das sessões 

ordinárias das Assembleias do Município. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------Perante a anuência, por unanimidade, para acrescentar os referidos pontos, 

prosseguiu-se a ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Eduardo Alcouce usou da palavra para declarar que foi apanhado desprevenido 

uma vez que não foi informado da existência desta reunião da Assembleia Municipal. Como tal, 

não tem na sua posse qualquer lista para poder proceder à indicação de elementos para 

integrarem as diversas comissões. -------------------------------------------------------------------------------  

 ------------O Sr. Presidente António Figueiredo referiu que, nos mandatos anteriores, esta 

reunião tem sido realizada nos mesmos moldes e conforme previsto no regimento de 

funcionamento da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Neste momento o membro da Assembleia Municipal Miguel Simões da Fonte Pessoa 

solicitou ao Presidente deste órgão autorização para se ausentar, uma vez que tinha que se 

deslocar com uma comitiva municipal a Santa Iria de Azóia, onde vai ter lugar a exposição 

”Vergílio Correia (1888-1944) Um olhar fotográfico … e a descoberta do património de Santa 

Iria.”, cuja inauguração vai ocorrer hoje mesmo. Uma vez que esta ausência teria lugar por 

motivos de representatividade do Município de Condeixa, o Presidente da Assembleia 

Municipal autorizou a mesma, considerando-a assim justificada. -----------------------------------------   

 ------------Prosseguiu-se então a ordem de trabalhos, começando pelo Ponto UM, em que foram 

apresentadas duas listas para apreciação, designadas por Lista A e Lista B, para representar a 

Assembleia Municipal de Condeixa-a-Nova na Assembleia Intermunicipal, as quais se juntam 

por fotocópia à presente ata para dela fazer parte integrante como documento anexo número 3.  

 ------------O Sr. Presidente informou que aos resultados obtidos se aplicaria o conhecido 

Método de Hondt e que nesta votação apenas poderão participar os membros da assembleia 

municipal eleitos diretamente, conforme previsto no nº 2 do artigo 83º da Lei 75/2013 de 12 de 
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setembro. Tendo colocado as referidas listas à votação por escrutínio secreto, apurou-se o 

seguinte resultado:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Lista A – 9 votos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Lista B – 9 votos; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------De seguida surgiu a dúvida relativamente à ordenação dos elementos efetivos e 

suplentes na referida comissão, uma vez que o Método de Hondt, em casos de empate, não 

determina, per si, essa mesma ordenação. ---------------------------------------------------------------------  

 ------------Após alguma discussão acerca do modo como se poderia ultrapassar este impasse, 

foi proposta a realização de um sorteio das duas listas apresentadas, com o intuito de apurar a 

ordem das mesmas, para efeitos de ordenação dos elementos anteriormente votados, tendo 

esta proposta sido aprovada com 17 votos a favor e 1 abstenção. ---------------------------------------  

 ------------Deste modo, do referido sorteio resultou que a Lista A ficaria ordenada em primeiro 

lugar e a Lista B em segundo lugar. ------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em consequência destes atos, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal anunciou 

então os membros efetivos e suplentes para constituição da Assembleia Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, em representação da Assembleia Municipal 

de Condeixa-a-Nova, nos termos do artigo 83º da Lei 75/2013 de 12 de setembro: -----------------  

 ------------Efetivos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar ---------------------------------------------------------------------  

 ------------António José Barata Figueiredo -----------------------------------------------------------------------  

 ------------João Miguel Duarte de Brito ----------------------------------------------------------------------------  

 ------------João Miguel de Matos Alves Santos Viais ----------------------------------------------------------  

 ------------Suplentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Gisela Patrícia Duarte de Almeida --------------------------------------------------------------------  

 ------------Marília Tomé Pedroso dos Reis Torres. -------------------------------------------------------------  

 ------------A presente deliberação foi aprovada por unanimidade e em minuta para produção de 

efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em relação ao Ponto DOIS, para eleição de um Presidente de Junta e seu substituto 

(também Presidente de Junta), para participar, em representação de todas as Freguesias do 

Município, no Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, o Deputado 

Nelson Michael Dias Simões apresentou uma proposta à Mesa, indicando os seguintes 

elementos: Paulo Jorge da Silva Simões, Presidente da União de Freguesias de Condeixa-a-

Velha e Condeixa-a-Nova como efetivo; e Vítor Luís Donário Teixeira, Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujal, como suplente, a qual se junta por fotocópia à presente ata para dela 

fazer parte integrante como documento anexo número 4. --------------------------------------------------  

 ------------Colocada à votação esta proposta, através de escrutínio secreto, apurou-se o 

seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Lista A – 17 votos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Em branco – 8 votos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Deste modo, foi eleito o Sr. Paulo Jorge da Silva Simões, Presidente da União de 

Freguesias de Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova como elemento efetivo; e o Sr. Vítor Luís 

Donário Teixeira, Presidente da Junta de Freguesia de Zambujal, como elemento suplente. 

 ------------Relativamente ao Ponto TRÊS, o Sr. Presidente propôs que fosse criada uma 

comissão para a revisão do Regimento de funcionamento da Assembleia Municipal para 

preparação da aprovação do mesmo na segunda reunião ordinária da Assembleia agora 

empossada, propondo, para o efeito, que essa comissão fosse constituída por um elemento de 

cada força partidária presente na Assembleia. ----------------------------------------------------------------  

 ------------A proposta foi aceite por unanimidade tendo ficado decidido, também por 

unanimidade, que a comissão seria constituída pelos seguintes elementos: --------------------------  

 ------------Luís Miguel Manaia Caridade (PS) -------------------------------------------------------------------  

 ------------Sílvia Marina Marques Teixeira (PSD) ---------------------------------------------------------------  

 ------------Miguel Simões da Fonte Pessoa (PCP) -------------------------------------------------------------  

 ------------Eduardo José Lopes Alcouce (CH) -------------------------------------------------------------------  

 ------------Gisela Patrícia Duarte de Almeida (BE) -------------------------------------------------------------  

 ------------Por solicitação da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal 

deverá integrar esta comissão, coordenando os seus trabalhos. -----------------------------------------  

 ------------Relativamente ao Ponto QUATRO, após alguma discussão do assunto e troca de 

argumentos, foram apresentadas as seguintes propostas: -------------------------------------------------  

 ------------O Deputado Nuno Ricardo Gonçalves Gaspar propôs que as sessões ordinárias da 

Assembleia Municipal fossem realizadas na última segunda-feira dos meses de fevereiro, abril, 

junho, setembro, novembro e/ou dezembro, pelas 14h30m – Proposta A. -----------------------------  

 ------------O Deputado Albano José Simões Leandro propôs que as sessões ordinárias da 

Assembleia Municipal fossem realizadas na última segunda-feira dos meses de fevereiro, abril, 

junho, setembro, novembro e/ou dezembro, pelas 18h0m - Proposta B. -------------------------------  

 ------------O Deputado Tiago António Marques Picão propôs que as sessões ordinárias da 

Assembleia Municipal fossem realizadas na última sexta-feira dos meses de fevereiro, abril, 

junho, setembro, novembro e/ou dezembro, pelas 9h00m - Proposta C. -------------------------------  

 ------------Apresentadas as propostas acima mencionadas, foram as mesmas colocadas à 

votação, tendo-se apurado o seguinte resultado: -------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta A – 13 votos; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta B – 8 votos; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------Proposta C – 4 votos; ------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------Perante este resultado, o Sr. Presidente informou que as sessões ordinárias da 

Assembleia Municipal ficariam estipuladas para a última segunda-feira do mês correspondente 

à sessão, com início às 14h30m. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal declarou encerrada a reunião às catorze horas e trinta e cinco minutos, da qual se 

lavrou a presente ata que foi aprovada em minuta para efeitos imediatos. -----------------------------  

 

 

 

_______________________________________________________ 

O Presidente da Assembleia Municipal Eleito 

 

 

_______________________________________________________ 

O Primeiro Secretário Eleito 

 

 

_______________________________________________________ 

O Segundo Secretário Eleito 

 

 

 

 

 

 

 


