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SESSÃO DE INSTALAÇÃO/PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

ATA 

 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, nesta Vila de 

Nelas e Edifício Multiusos, pelas quinze horas, a Assembleia Municipal de Nelas foi 

instalada pelo Presidente da Assembleia Municipal cessante, em sessão pública, tendo 

sido redigida ata avulso e assinada pelo presidente cessante e pelos eleitos. 

Após a instalação, deu-se início à primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal, sendo o primeiro ponto a eleição da Mesa da Assembleia 

Municipal. 

O cidadão António Manuel Borges dos Santos, que encabeçava a lista mais 

votada, assumiu, conforme a lei, a presidência da mesa até à eleição, tendo convidado as 

eleitas Isabel Cristina dos Santos Gonçalves e Alexandra Maria Lopes Monteiro, para o 

coadjuvarem no processo de eleição da Mesa. 

O presidente da mesa propôs aos Membros da Assembleia que a eleição da 

Mesa fosse feita através de lista, o que foi aceite por unanimidade. 

Dando continuidade à sessão o presidente da mesa deu a palavra ao Sr. 

Deputado António Manuel Rodrigues de Sousa, para apresentar a lista do Partido 

Socialista, pela qual foi eleito, que será composta por um presidente, um primeiro 

secretário e um segundo secretário.  

O Senhor António Manuel Rodrigues de Sousa apresentou uma lista, do Grupo 

Parlamentar do referido Partido, constituída pelos Senhores António Manuel Borges dos 

Santos, Isabel Cristina dos Santos Gonçalves e Alexandra Maria Lopes Monteiro, 

respetivamente para presidente, primeiro secretário e segundo secretário. 

Como não concorreu mais nenhuma lista, procedeu-se ao acto eleitoral, por 

escrutínio secreto, tendo votado vinte e quatro elementos presentes, sendo dezassete 

Senhores Deputados, eleitos directamente, e sete Senhores Presidentes de Junta de 

Freguesia, em virtude de terem faltado os Senhores: António Luís Lopes dos Santos, 

André Manuel Simões Carvalho, Maria José Figueiredo Paiva Sousa Cabral e 

Benjamim João da Silva Pedro. 

Feita a votação, verificou-se que a Mesa da Assembleia foi eleita com 

dezanove votos a favor e cinco votos brancos, ficando assim constituída: 

Presidente da Mesa da Assembleia – António Manuel Borges dos Santos. 

Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia – Isabel Cristina dos Santos 

Gonçalves. 

Segundo Secretário da Mesa da Assembleia – Alexandra Maria Lopes 

Monteiro. 

Passou-se, de seguida, ao segundo ponto desta primeira reunião da Assembleia 

Municipal, que era: Eleição, nos termos do n.º 2, do artigo 83.º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, de 4 Membros da Assembleia Municipal, para integrar a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 

O Senhor Deputado António Manuel Rodrigues de Sousa, apresentou a 

seguinte lista:  

Efetivos: 

- António Manuel Borges dos Santos; 
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- Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso; 

- Luís Augusto Maia Rodrigues; 

- Maria João Tavares Ribeiro. 

Suplentes: 

- Fernando Manuel Abrantes Garcia; 

- Rui Manuel Simões Costa.   

O Senhor Presidente da Assembleia denominou esta lista de Lista A. 

Seguidamente, o Senhor Deputado Manuel Alexandre Henriques, eleito pelo 

CDS, apresentou a seguinte lista: 

- Manuel Alexandre Henriques; 

- António Luís Lopes dos Santos; 

- Maria José Figueiredo Paiva e Sousa Cabral; 

- João Alfredo Lopes Ferreira; 

- Bruno Santos Pina. 

O Senhor Presidente da Assembleia questionou o proponente sobre a inclusão 

de António Santos, ainda não empossado, o que este desvalorizou dizendo que podia ser 

riscado. Nestes termos, denominou esta lista de Lista B. 

Procedeu-se ao acto eleitoral, por escrutínio secreto, tendo votado dezassete 

Senhores Deputados, eleitos directamente, em virtude de terem faltado os Senhores: 

António Luís Lopes dos Santos, André Manuel Simões Carvalho, Maria José Figueiredo 

Paiva Sousa Cabral e Benjamim João da Silva Pedro. 

Feita a contagem dos votos, verificou-se o seguinte resultado:  

Votantes: 17  

Lista A – 13 votos; 

Lista B – 3 votos; 

Branco – 1.  

Assim, aplicado o Método de Hondt, foram eleitos para integrar a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, os seguintes Senhores 

Deputados: 

- António Manuel Borges dos Santos; 

- Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso; 

- Luís Augusto Maia Rodrigues; 

- Maria João Tavares Ribeiro. 

O Senhor Deputado Manuel Alexandre Henriques interrompeu para afirmar 

que não concordava com a eleição pois tinha 25% dos membros da assembleia e que 

não estavam todos presentes e que não sabia que este ponto ia ser posto à votação, pelo 

que solicitava a anulação da votação e feita nova votação quando estivessem todos os 

membros presentes. 

O Senhor Presidente da Assembleia disse que a falta de alguns membros da sua 

lista, não era impeditiva de se proceder à votação, pois havia quórum. Quanto à falta de 

conhecimento invocada informou ter enviado, atempadamente, carta a todos os eleitos 

onde dava conhecimento desta eleição, anexando o email da CIM Viseu Dão Lafões, em 

que se solicitava a eleição dos membros para a Assembleia Intermunicipal, pelo que 

considerava legal a eleição realizada.  

O Senhor Deputado pediu prova do envio da carta e o Senhor Presidente da 

Assembleia perguntou aos membros presentes se havia alguém que não tivesse recebido 
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a carta e, como ninguém se pronunciou, considerou o facto como prova. Disse ainda que 

uma prova de que o Senhor Deputado Manuel Henriques tinha conhecimento de que o 

ponto ia ser posto à votação era o facto de trazer elaborada uma lista que apresentou. 

Lamentou o facto de o Senhor Deputado ter apresentado uma lista e participado 

na votação sem apresentar qualquer impedimento e o tenha feito apenas quando 

verificou que nenhum elemento da sua lista tinha sido eleito.  

Por fim, a Senhora Primeira Secretária da Assembleia Municipal, Isabel 

Cristina dos Santos Gonçalves, procedeu à leitura da minuta da ata deste segundo ponto: 

MINUTA DA ATA 

O Ponto - Eleição, nos termos do n.º 2, do artigo 83.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, de 4 Membros da Assembleia Municipal, para integrar a Assembleia 

Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões. 

Foram apresentadas duas listas (A e B)  

Votantes: 17  

Lista A – 13 votos; 

Lista B – 3 votos; 

Branco – 1.  

tendo sido eleitos, para efetivos, os Senhores: 

- António Manuel Borges dos Santos; 

- Susana Alexandra Aires Leandro Almeida Cardoso; 

- Luís Augusto Maia Rodrigues; 

- Maria João Tavares Ribeiro.  

Posta esta minuta à votação foi a mesma aprovada por unanimidade.  

 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente acta que depois de aprovada, vai ser 

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 


