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SESSÃO DE INSTALAÇÃO/PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO 

 

ATA 

 

Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila 

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

Câmara Municipal de Nelas foram instaladas pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal cessante, António Manuel Borges dos Santos, para o quadriénio de 2021 a 

2025, em sessão pública, tendo sido redigidas atas avulsas e assinada pelo Presidente 

cessante e pelos Eleitos. 

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

Assembleia Municipal. 

O cidadão Dr. José Albuquerque Vaz, que encabeçava a lista mais votada, 

assumiu, conforme a lei, a Presidência da Mesa até à eleição. Começou por agradecer a 

presença de todos por terem vindo e afirmou que se iam dar início aos trabalhos da 

primeira reunião da Assembleia Municipal de funcionamento e para o coadjuvarem, 

solicitou a presença de dois Membros da Assembleia ali para a Mesa. E, então, chamou 

as Senhoras Deputadas Maria José Serol de Brito Correia e Maria José Figueiredo Paiva 

Sousa Cabral. 

Antes de passarem ao ponto n.º 1 da Ordem de Trabalhos, afirmou que queria 

dirigir uma saudação muito especial, não só a todos que vieram ali saudá-los e 

cumprimentá-los, mas também ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal cessante 

pelo trabalho que desempenhou ao longo dos últimos 4 anos, desejando-lhe, 

naturalmente, as maiores felicidades para o futuro. 

Então, o ponto n.º 1 é: Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da 

Assembleia Municipal, nos termos do artigo 45.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro. 

Nos termos do Regimento e porque o Regimento anterior mantém-se em vigor 

até ser aprovado outro, esta eleição é por voto secreto. E tem sido tradição ser através de 

lista. Perguntou à Assembleia se, de facto, queria manter a tradição e se queria apresentar 

a votação por lista. Como ninguém votou contra, presumiu que sim, que estavam de 

acordo. 

Então, convidou o Senhor Deputado Rui Costa para apresentar a lista da 

Coligação PPD/PSD-CDS-PP e também ao Partido Socialista para apresentarem a sua 

lista. O Partido Socialista não apresentou lista para a Mesa.  

Então, não houve lista A, nem lista B. Houve lista única que foi votada, 

naturalmente: Sim, ou Não, ou Nulo, ou Branco.  

O Senhor Deputado Rui Costa usou da palavra e afirmou que a Coligação PSD-

CDS-PP propunha a lista da Mesa da Assembleia Municipal, como Presidente: Dr. José 

Albuquerque Vaz; Primeira Secretária: Maria José Serol de Brito Correia e Segunda 

Secretária: Maria José Figueiredo Paiva e Sousa Cabral. 

O Senhor Dr. José Albuquerque Vaz, afirmou que, então, apresentada a lista 

única, iam proceder à votação e chamou, um por um, todos os 28 Membros da Assembleia 

Municipal, para exercerem o seu direito de voto. 

Feita a votação e a contagem dos votos, verificou-se que a Mesa da Assembleia 

Municipal foi eleita por 19 votos a favor e 9 votos brancos, ficando, assim, constituída, 
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para Presidente da Mesa da Assembleia: Dr. José Albuquerque Vaz; para Primeira 

Secretária da Mesa da Assembleia: Maria José Serol de Brito Correia e para 

Segunda Secretária da Mesa da Assembleia: Maria José Figueiredo Paiva e Sousa 

Cabral. 

Passou-se, de seguida, ao segundo ponto da Ordem de Trabalhos - Eleição de 4 

Membros da Assembleia Municipal, nos termos da alínea b, do n.º 1 e n.º 2, do artigo 

83.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para integrarem a Assembleia 

Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões. 

O Senhor Dr. José Albuquerque Vaz, agora já eleito Presidente da Mesa da 

Assembleia Municipal, recordou que, para esta eleição, os Senhores Presidentes de Junta 

de Freguesia não votavam, mas apenas os 21 Membros da Assembleia Municipal, eleitos 

diretamente.  

Passou-se, de seguida, à eleição, também por listas e pediu ao Senhor Deputado 

Rui Costa para apresentar a sua lista.  

O Senhor Deputado Rui Costa afirmou que a proposta apresentada pela 

Coligação PPD/PSD-CDS-PP era: Proposta da lista dos Membros da Assembleia 

Municipal de Nelas a integrarem a Assembleia Intermunicipal CIM Viseu Dão Lafões era 

a seguinte:  

- Efetivos: José Albuquerque Vaz, Rui Manuel Simões Costa, André Manuel dos 

Santos Borges e Vítor Manuel Reis Dias; 

- Suplentes: Tiago Filipe Almeida da Fonseca, Pedro Renato Figueiredo Pinto, 

Carlinda Duarte de Jesus Oliveira Loureiro e Maria José Figueiredo Paiva e Sousa Cabral.  

O Senhor Presidente da Assembleia afirmou que fazia o mesmo convite ao 

Partido Socialista para apresentar a sua lista.  

O Senhor Deputado António Borges leu o seguinte: Lista candidata à eleição 

para a Assembleia Intermunicipal CIM Visão Dão Lafões: Nos termos dos pontos 1b) e 

2, do art.º 83.º, da Lei n.º 75/2013, o Partido Socialista apresenta à eleição a seguinte lista: 

- Efetivos: Ana Carla de Figueiredo Luzio, Augusto Duarte Oliveira Borges da 

Silva, Alexandra Maria Lopes Monteiro e António Rui Carvalho Costa Nogueira. 

- Suplente: Carlos Manuel Monteiro Almeida.    

O Senhor Presidente da Assembleia afirmou que, então, tendo duas listas, a lista 

da Coligação será a lista A e a lista do Partido Socialista será a lista B. A lista da Coligação 

tem 4 Membros Efetivos indicados e 4 Suplentes. A lista do Partido Socialista tem 4 

Membros para Efetivos e 1 para Suplente. 

Então, iriam proceder à votação de novo. Agora, sem o voto dos Senhores 

Presidentes de Junta de Freguesia. Voltou a fazer a chamada dos Senhores Deputados. 

Afirmou que, depois de proceder à contagem, verificou-se que a lista A obteve 

12 votos, a lista B obteve 8 votos e há 1 branco. Nos termos da Lei, agora, naturalmente, 

esta Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões ia ser eleita pelo Método 

D´Hondt. De maneira que serão 2 para cada lista.  

Afirmou que, então, estavam eleitos os 4 Membros Efetivos que irão integrar a 

Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões que será constituída por 2 

Membros da Coligação PPD/PSD-CDS-PP e 2 do Partido Socialista e 5 Suplentes. 

A Senhora Primeira Secretária, Dr.ª Maria José Serol de Brito Correia leu a 

seguinte minuta da ata: 

MINUTA DA ATA 
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O ponto 2 – Eleição de 4 Membros da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea b, do n.º 1 e n.º 2, do artigo 83.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 

integrarem a Assembleia Intermunicipal da CIM Viseu Dão Lafões, foi posto à votação, 

tendo sido eleitos os seguintes Senhores Membros da Assembleia: 

Efetivos: José Albuquerque Vaz, Ana Carla de Figueiredo Luzio, Rui 

Manuel Simões Costa e Augusto Duarte Oliveira Borges da Silva, tendo sido 

aprovado com 20 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção. 

O Senhor Presidente da Assembleia afirmou que, então, posta à votação, a 

minuta foi aprovada por unanimidade.  

Continuando a reunião, o Senhor Presidente da Assembleia afirmou que chegou 

ao seu conhecimento de que haveria necessidade de proceder à eleição de um Senhor 

Presidente de Junta de Freguesia e de um substituto para Delegado aos Congressos da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. Isto porque vai realizar-se o XXV 

Congresso nos próximos dias 11 e 12 de dezembro e, naturalmente, a próxima sessão da 

Assembleia Municipal será posterior a esta data. E perguntou ao Plenário se não se 

opunham a que seja incluído este 3.º ponto na Ordem dos Trabalhos.  

Perguntou se alguém se opunha. Parece-lhe que não. Então, agora, esta votação 

é só apenas entre os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia. E, se calhar, para lhes 

facilitar a elaboração das listas, ele, Senhor Presidente da Assembleia, concedia-lhes 

talvez 2, ou 5 minutos, de intervalo, para reunirem. Perguntou-lhes se não queriam.  

O Senhor Deputado António Borges Santos prestou alguns esclarecimentos ao 

Senhor Presidente da Assembleia, nomeadamente que toda a Assembleia aprova o que os 

Senhores Presidentes de Junta de Freguesia decidirem.  

O Senhor Presidente da Assembleia perguntou aos Senhores Presidentes de Junta 

de Freguesia se não queriam 2 minutos de intervalo. Então, não era preciso.  

O Senhor Deputado Rui Costa afirmou que, então, como proposta para a eleição 

de um Senhor Presidente de Junta de Freguesia para Delegado aos Congressos da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses propunha-se, como Delegado, Pedro 

Miguel Marques Morais e como Suplente, Jorge Nunes Coelho.  

O Senhor Presidente da Assembleia afirmou que será lista única.  

O Senhor Deputado Rui Costa pediu ao Senhor Presidente da Assembleia para 

perguntar ao Plenário se alguém se opunha a que fosse feita a eleição por braço no ar, 

para agilizar a eleição.  

O Senhor Presidente da Assembleia perguntou ao Plenário se não se opunha a 

que esta eleição fosse feita por braço no ar. Ninguém se opôs. Então, para Delegado o 

Senhor Pedro Miguel Marques Morais e para Suplente, o Senhor Jorge Nunes Coelho.  

Posto à votação, foi este ponto aprovado por unanimidade.  

A Senhora Primeira Secretária Dr.ª Maria José Serol de Brito Correia leu a 

seguinte minuta da ata: 

MINUTA DA ATA 

O ponto 3 - Eleição de um Senhor Presidente de Junta de Freguesia e seu 

substituto para Delegado aos Congressos da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, foi posto à votação, tendo sido eleito, para Efetivo, o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Vilar Seco, Pedro Miguel Marques Morais e para Suplente 

o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Nelas, Jorge Nunes Coelho, tendo sido 

aprovado com 28 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, por unanimidade. 
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O Senhor Presidente da Assembleia submeteu à Assembleia a aprovação da 

minuta da ata, a qual foi aprovada por unanimidade. Afirmou que estavam, assim, 

encerrados os três pontos da Convocatória da primeira reunião da Assembleia Municipal. 

Restava-lhe agradecer a todos. Dava os parabéns a todos os Eleitos. Desejar-lhe as 

maiores felicidades no futuro. E também a todos os demais presentes, que ali estavam, 

agradecer-lhes a vinda a esta Assembleia. 

É evidente, como já referiu o Senhor Presidente da Assembleia cessante, que 

sobre a Assembleia Municipal recaem imensas tarefas e imensas responsabilidades e ele, 

Senhor Presidente da Assembleia, esperava que todos, enfim, durante as próximas sessões 

das Assembleias, assumissem uma postura com dignidade e no interesse, sobretudo, do 

Concelho.  

Podiam contar, naturalmente, com a sua imparcialidade, que todos conheciam, 

para que tudo decorra da melhor forma e para que tudo vá de encontro àquelas pessoas 

que votaram neles e têm os olhos postos na Assembleia e também na Câmara Municipal.  

Aos Senhores Membros da Câmara Municipal desejou também as maiores 

felicidades. 

Estava encerrada a sessão.  

 

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

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

assinada nos termos da lei. 

 

Presidente: 

 

Secretária: 

 


