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Ata nº01, sessão extraordinária de 21 de outubro de 2017, da Assembleia Municipal 

ATA Nº01 
------ Ata da sessão extraordinária, da Assembleia Municipal de Vagos, realizada no dia vinte 

e um de outubro de dois mil e dezassete. ------------------------------------------------------------------------ 

------Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas dezasseis horas, 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de Vagos, em sessão 

extraordinária, de início sobe a Presidência do senhor Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da 

Assembleia Municipal Cessante, para confirmação da eleição do elemento da lista mais votada nas 

eleições de um de outubro de dois mil e dezassete, Rui Manuel Domingues Santos, em 

conformidade com o disposto no artigo 46º da lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, na versão que lhe é dada pela Lei nº 75/2013, 

de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ À Mesa foi apresentada uma lista única, denominada de Lista A, procedendo-se de seguida à 

eleição para o cargo de Presidente da Assembleia Municipal, por escrutínio secreto, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: vinte e três (23) votos a favor e seis (6) abstenções. ---------------------- 

------ O Senhor Presidente da Assembleia Municipal Cessante confirma a eleição do senhor Rui 

Manuel Domingues Santos como Presidente da Assembleia Municipal, passando este a presidir a 

reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ De seguida deu-se início à eleição para os restantes elementos da Mesa, tendo o senhor 

Presidente proposto para Primeiro Secretário a senhora Maria Helena Marques dos Santos. Assim 

sendo, procedeu-se à eleição do Primeiro Secretário, por escrutínio secreto, tendo-se apurado o 

seguinte resultado: vinte e um (21) votos a favor, três (3) votos nulos e cinco (5) abstenções). ------- 

------ De seguida foi efetuada a votação para o Segundo Secretário, também por escrutínio secreto, 

tendo o senhor Presidente proposto o senhor Victor Fernando Santos Neto para o cargo. Decorrida 

a votação obteve-se o seguinte resultado: vinte e dois (22) votos a favor, três (3) votos nulos e 

quatro (4) abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Concluída a votação a Mesa ficou assim constituída: Presidente da Mesa, Rui Manuel 

Domingues Santos; Primeiro Secretário Maria Helena Marques dos Santos; Segundo Secretário 

Victor Fernando Santos Neto. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor Presidente da Assembleia Municipal usou da palavra para fazer um breve 

comentário onde recordou as competências e a importância da Assembleia Municipal no 

desenvolvimento do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos 

desta sessão, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada será devidamente 

assinada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia Municipal: ________________________________________. 


