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ATA AVULSA 
 

------ Ata da segunda reunião, realizada no dia 25 de outubro de 2013, da sessão da Assembleia 

Municipal de Vagos para instalação de órgãos. ------------------------------------------------------------------------ 

------ Dando continuação à sessão da Assembleia Municipal de Vagos para instalação dos órgãos do 

município iniciada a 19 de Outubro de 2013, em segunda reunião, aos vinte e cinco dias do mês de 

outubro de dois mil e treze, pelas dezoito horas e vinte e cinco minutos, no salão nobre dos Paços do 

Concelho, reuniu a assembleia municipal sob a presidência do elemento da lista mais votada nas 

eleições, o senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------- 

------ Ponto um: Eleição do presidente e secretários da mesa da Assembleia Municipal de Vagos 

nos termos dos artigos 45º, 46º e 53º, da lei nº 169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada 

pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro; --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Ponto dois: Eleição de um presidente de junta de freguesia e seu substituto para, em 

representação de todas as freguesias do Município de Vagos, participar no XXI Congresso da 

ANMP de 23 de novembro de 2013, nos termos do nº2 do artigo 6º dos estatutos da ANMP. ---------- 
------ No início da reunião, foi chamado a tomar posse o senhor Mário Castelhano, primeiro eleito da lista 

à Assembleia Municipal de Vagos apresentada pelo CDS-PP, que por não estar presente na primeira 

reunião do dia dezanove de outubro, por motivos pessoais, não lograra, ainda, tomar posse para o 

mandato que lhe foi confiado pelos eleitores, por força do pretérito ato eleitoral de 29 de setembro. -------- 

------ Seguidamente, foi feita a chamada e verificou-se a presença dos seguintes membros da 

assembleia municipal: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, Manuel Marcelino Santos Manangão, Maria da Graça Matias 

Gadelho, José Augusto Ferreira Martins, Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, Madalena Marques 

Santos Simões Pinto, Marco Aurélio Lourenço Martins, Victor Fernando Santos Neto e Liliana dos Santos 

Barreira, eleitos na lista do PSD; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mário Castelhano, César Manuel da Silva Grave, Ana Paula Mourão Branco, Manuel José Ferreira 

Bogalho, Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade Ramos, Diana Marques Santos e Óscar Ferreira 

Pascoal, eleitos na lista do CDS-PP; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Carlos da Cruz Maia, Mário Batista Tarenta e Carla Filipa Ferreira Gouveia, eleitos na lista 

do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Compareceram, ainda, os senhores presidentes das juntas de freguesia assim e seguidamente 

designados: Luís Fernando Dias Oliveira, presidente da junta de freguesia de Calvão; Albano Jesus 

Gonçalves, presidente da junta de freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo; Arlindo Neves, 

presidente da junta de freguesia de Gafanha da Boa Hora; Silvério Rua, presidente da junta de freguesia 

de Ponte de Vagos e Santa Catarina; Amílcar de Oliveira Raimundo, presidente da junta de freguesia de 

Santo André de Vagos; Fernando José Silva Vieira, presidente da junta de freguesia de Soza e Fernando 

Julião, presidente da junta de freguesia de Vagos e Santo António. -------------------------------------------------- 

------ Faltou ao início da presente reunião a senhora deputada Maria Helena Marques dos Santos. ---------

------ Faltou à presente reunião a senhora Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, presidente da junta 

de freguesia de Ouca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ Da câmara municipal, estiveram presentes os seguintes membros: o presidente da câmara 

municipal, o senhor Silvério Rodrigues Regalado e os vereadores o senhor João Paulo Sousa 

Gonçalves, a senhora Sara Raquel Rodrigues Caladé, a senhora Maria Dulcínia Martins Sereno, a 

senhora Maria do Céu Pereira Sarabando Marques e o senhor João Manuel da Cruz Domingues. ---------- 

------ Ponto um: Eleição do presidente da assembleia municipal e secretários da mesa da 

assembleia municipal nos termos dos artigos 45º, 46º e 53º, da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ----------------------------------------------------- 

------ De acordo com a lei invocada, deu-se início aos atos eleitorais para eleição dos elementos da 

mesa, tendo quem presidia, o senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, proposto que a eleição se realizasse 

através do método de lista. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Não tendo havido objeções à escolha deste método, procedeu-se à eleição da mesa, sendo 

proposto para o cargo de presidente da assembleia municipal de Vagos, o senhor Rui Miguel Rocha da 

Cruz e dois secretários, a senhora Maria Helena Marques dos Santos, como 1ª secretária, e o senhor 

Victor Fernando Santos Neto, como 2º secretário. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Entretanto, foram distribuídos vinte e sete boletins e convidados os senhores deputados a votar a 

proposta sujeita a escrutínio com sim para intenção de voto favorável, com não para intenção de voto 

desfavorável ou nada, ou seja depositando o boletim em branco, para efeitos de abstenção. ----------------- 

 ------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo sido apurado o seguinte resultado: dezassete 

votos a favor com menção sim e dez votos em branco. ------------------------------------------------------------------ 

------ Concluída a votação, o senhor presidente da assembleia municipal eleito chamou os dois 

elementos eleitos como secretários para a mesa. A senhora deputada Maria Helena Marques dos 

Santos, porque ainda não estava presente na sala, o senhor presidente informou de que ela havia 

avisado que iria chegar mais tarde, ocupando depois o seu lugar na mesa. ---------------------------------------- 

------ De seguida, o senhor presidente da assembleia municipal passou para o ponto dois da ordem de 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Ponto dois: Eleição de um presidente de junta de freguesia (e seu substituto, também 

presidente de junta) para, em representação de todas as freguesias do município de Vagos, 

participar no XXI Congresso da ANMP de 23 de novembro de 2013, nos termos do nº2 do artigo 6º 

dos estatutos da ANMP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ Relativamente a este ponto, o senhor presidente da assembleia municipal questionou os grupos 

municipais relativamente a propostas a apresentar. O senhor deputado Juan Carlos Martins sugeriu, em 

nome do grupo municipal do PSD, o senhor Albano Jesus Gonçalves, presidente da junta de freguesia 

de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. O senhor deputado César Manuel da Silva Grave sugeriu, em 

nome do grupo municipal do CDS-PP, o senhor Fernando José Silva Vieira, presidente da junta de 

freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Seguidamente foram distribuídos vinte e sete boletins para se proceder à eleição do representante 

e convidados os senhores deputados a votar indicando no boletim um dos nomes propostos ou nome 

nenhum para efeitos de abstenção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo-se apurado os seguintes resultados: senhor Albano 

de Jesus Gonçalves obteve treze votos e o senhor Fernando José Silva Vieira obteve nove votos, 

contaram-se ainda três votos nulos, por não expressarem validamente sobre nenhuma das propostas 

apresentadas a sufrágio, e dois votos em branco. ------------------------------------------------------------------------- 

------ Concluída a votação, foi eleito como representante de todas as juntas de freguesia do município de 

Vagos, para participar no XXI Congresso da ANMP de 23 de novembro de 2013, o senhor Albano de 

Jesus Gonçalves, presidente da junta de freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo. ------------------- 

------ Entretanto, quando eram cerca das dezoito horas e quarenta minutos deu entrada na sala a 

senhora deputada Maria Helena Marques dos Santos, assumindo o seu lugar na mesa. ----------------------- 

------ Seguidamente foi feita a distribuição de vinte e oito boletins para se proceder à eleição do 

presidente de junta substituto. Os nomes propostos foram os dos senhores Amílcar de Oliveira 

Raimundo, presidente da junta de freguesia de Santo André de Vagos, e Fernando José Silva Vieira, 

presidente da junta de freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------ 

------ A votação foi feita, por escrutínio secreto, tendo-se apurado os seguintes resultados: o senhor 

Amílcar de Oliveira Raimundo obteve dezanove votos, o senhor Fernando José Silva Vieira obteve seis 

votos e verificaram-se três votos em branco. -------------------------------------------------------------------------------- 

------ Concluída a votação, foi eleito como substituto do representante de todas as juntas de freguesia do 

município de Vagos, para participar no XXI Congresso da ANMP de 23 de novembro de 2013, o senhor 

Amílcar de Oliveira Raimundo, presidente da junta de freguesia de Santo André de Vagos. ------------------- 

----- Encerrada a ordem de trabalhos o senhor deputado Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade 

Ramos entregou à mesa um requerimento da qual o seu conteúdo irá ser transcrito na integra: “Exmo. 

Sr. Presidente da assembleia municipal de Vagos, Vagos, 25 de outubro de 2013. O membro da 

assembleia municipal de Vagos, Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade Ramos, portador do 

documento de identificação nº 10105954, eleito ao presente órgão do município em 15º mandato, vem 

informar V.Exª que não irá integrar nenhum grupo municipal, desejando exercer o mandato como 

independente, pelo direito que lhe é consignado pelo nº4 do artigo 46º-B (grupos municipais) do Quadro 

de Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, 

Lei nº 169/99, de 18 de setembro. Solicita assim, que seja considerado pelo órgão a que preside, o 

mesmo tratamento que o atribuído aos demais grupos municipais existentes, reservando igual acesso à 

informação e, em respeito ao princípio constitucional do direito de oposição democrática, seja estimada a 

consideração em ser informado regular e diretamente sobre o andamento dos principais assuntos de 

interesse público, bem como sobre questões de interesse público relevante e de considerável 

importância local. Atenciosamente.” O original do documento é anexado à presente ata. ---------------------- 

----- Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da assembleia deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, pelas dezoito horas e cinquenta e um minutos, da qual se lavrou a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada pelo presidente da mesa. -------------------------------- 

----- O presidente, ____________________________________________________________________ 


