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----ATA NÚMERO UM DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MARCO DE CANAVESES, 

EM SUA PRIMEIRA REUNIÃO DE VINTE E UM DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 

DEZASSETE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e 

trinta minutos, nesta cidade do Marco de Canaveses, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, sito 

no Largo Sacadura Cabral, e logo após a sua instalação, resultante das eleições autárquicas do 

passado dia um de outubro de dois mil e dezassete, efetuou-se, nos termos do artigo 45.º, n.º 1 da 

Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a primeira 

reunião da Assembleia Municipal, sob a presidência de Jorge Francisco Vieira, primeiro 

elemento da lista do Partido Socialista (PS), que foi a mais votada para a Assembleia Municipal, 

estando presentes todos os membros da Assembleia que tomaram posse, a saber: ---------------------

----Jorge Francisco Vieira, José Pedro Pinto dos Reis, Bruno Sérgio Moreira Caetano, Fernando 

Luís de Sousa Machado Soares Vales, Joaquim Teixeira Monteira da Rocha, Maria Gorete Lopes 

Pinheiro, Maria Estela Vieira Freitas, Bruno Daniel Sousa Caetano, Nuno Vítor Diogo Pinto, Gil 

Fernando Mendes Rodrigues, Mário Luís da Silva Monteiro, Ana Maria Madureira Ferreira, Ana 

Cristina Mendes Cordeiro de Matos Valente Couto Ribeiro, Leandro Manuel Vieira de Queirós, 

Susana Maria Machado Loureiro, César Baltazar Pereira Fernandes, Isabel Maria Barbosa 

Madureira, Marta Alexandra Regadas de Sousa, Américo Ricardo Ribeiro Moreira, Luís Carlos 

Soares Vieira, Célia Cristina Barbosa Monteiro da Costa, Luciano Filipe Cardoso Costa, Abílio 

Moreira de Castro, António Adão da Silveira Monteiro, Joaquim Eduardo Mendes da Silva, José 

Fernando de Barros Barbosa, Miguel João Teixeira Carneiro, Domingos Manuel Soares Dias, 

Manuel Azevedo de Sousa, Ricardo Manuel da Silva Soares, Nelson Toni Moreira Coelho, 

Eduardo Celso Machado de Queirós Santana, Joaquim Miguel Magalhães Queirós, José Leitão do 
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Couto, António da Costa Pinto, Maria José Pinto Cerqueira e Fernando Joaquim Teixeira 

Monteiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Esta primeira reunião contou com a presença do executivo da Câmara Municipal: Cristina 

Lasalete Cardoso Vieira, Presidente, Mário Bruno da Silva Magalhães, Paula Alexandra 

Rabaçal Marques, Paulo Jorge Silva Couto, José António Carvalho Soares da Mota, Carla 

Manuela de Abreu Massa Babo Ribeiro e Paulo Ramalheira Teixeira, vereadores. --------------

----Iniciando a sessão, depois de saudar todos os presentes, António Martinho Barbosa Gomes 

Coutinho, na qualidade de Presidente cessante, declarou ter sido uma honra presidir à Mesa da 

Assembleia Municipal nos últimos doze anos, expressando votos de que os órgãos ora eleitos 

possam sempre sentir da mesma forma o peso da responsabilidade – responsabilidade maior a 

nível autárquico municipal – e exercer as suas funções com a dignidade e humildade que estas 

exigem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Para o quadriénio 2017-21, deixou um apelo em prol da inovação nos processos, nas estratégias 

e nos projetos, para que o Marco de Canaveses não pare de crescer e de se transformar. -------------

----Dando uma explicação sobre a insuficiência de lugares no Salão Nobre para o ato de tomada de 

posse do novo Executivo Camarário, indicou ter reunido com a Dra. Cristina Vieira, Presidente da 

Câmara Municipal eleita, e com o Dr. Jorge Vieira, no dia treze de outubro, tendo sugerido o 

espaço do Marco Fórum XXI como alternativa condigna para a cerimónia solene. Foi também 

falado na referida reunião que cerca de oitenta lugares estariam reservados para entidades oficiais 

e quarenta para os eleitos que tomariam posse, pelo que restariam cerca de cem lugares, colocados 

à disposição da Presidente da Câmara Municipal e do Dr. Jorge Vieira. ---------------------------------

----A nível partidário, informou que para o ato de posse, o CDS-PP solicitou dez lugares; o PSD 

não reservou qualquer lugar; o Partido Socialista requereu oitenta lugares. -----------------------------

----Consequentemente, lamentando os constrangimentos causados pela falta de lugares, referiu ter-
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se limitado a disponibilizar os lugares conforme solicitados, não cabendo a si a responsabilidade 

de interferir no processo de atribuição dos mesmos, mediante convite. ----------------------------------

----Finda a intervenção, convidou o membro da Assembleia Municipal, Dr. Jorge Francisco 

Vieira, na qualidade de cabeça de lista mais votada, do Partido Socialista (PS), para dirigir os 

trabalhos da mesma reunião. ------------------------------------------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa Jorge Francisco Vieira anunciou que, nos termos da Lei, se iria 

proceder à eleição da Mesa da Assembleia Municipal, em listas completas e por escrutínio secreto, 

nos termos do Artigo 46.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de janeiro, e do artigo 14.º, n.º 1 do Regimento, solicitando aos membros presentes 

a apresentação de listas para o efeito. -------------------------------------------------------------------------

----A deputada Marta Alexandra Regadas de Sousa (PS) apresentou, em nome do Partido 

Socialista, uma lista constituída da seguinte forma: Presidente – Jorge Francisco Vieira; Primeiro 

Secretário – Bruno Daniel Sousa Caetano; Segunda Secretária – Maria Gorete Lopes Pinheiro. 

----Não havendo mais listas apresentadas por parte do plenário, o Presidente da Mesa relembrou a 

constituição da lista apresentada e denominou-a de “lista única”, dando indicação para a 

distribuição dos boletins de voto pelos membros da Assembleia. -----------------------------------------

----Seguidamente o Presidente da Mesa convidou o Membro da Assembleia Municipal, Nuno 

Vítor Diogo Pinto (PS), para o coadjuvar nos trabalhos. --------------------------------------------------

----Procedeu-se, então, à votação, de acordo com a chamada individual efetuada pelo Membro da 

Assembleia Municipal Nuno Vítor Diogo Pinto. -----------------------------------------------------------

----Terminada a votação, o Presidente da Mesa fez um convite ao plenário para acompanhar o ato 

de contagem dos votos, tendo o Membro da Assembleia Municipal Fernando Luís de Sousa 

Machado Soares Vales dado o seu contributo ao solicitado pelo Presidente da Mesa. ---------------

----O Presidente da Mesa mandou, de seguida, que se abrisse a urna e se procedesse à contagem 
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dos votos entrados na mesma. ----------------------------------------------------------------------------------

----Terminada a contagem, verificou-se o seguinte resultado: “Lista Única” – vinte e dois (22) 

votos a favor, e quinze (15) votos em branco. ----------------------------------------------------------------

----O Presidente da Mesa convidou, então, os membros da Assembleia Municipal Bruno Daniel 

Sousa Caetano e Maria Gorete Lopes Pinheiro a ocupar os seus lugares, ficando a Mesa da 

Assembleia Municipal, para o presente quadriénio, constituída da seguinte forma; Presidente – 

Jorge Francisco Vieira; Primeiro Secretário – Bruno Daniel Sousa Caetano; Segunda Secretária 

– Maria Gorete Lopes Pinheiro. -----------------------------------------------------------------------------

----O Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, apresentando-se como um 

homem de poucas palavras, começou por manifestar a sua convicção de que qualquer 

inexperiência da sua parte na condução dos trabalhos da Assembleia Municipal será certamente 

compensada pela maior experiência de alguns dos membros que a compõem. -------------------------

----Agradecendo aos Marcoenses a confiança depositada no Partido Socialista e em si próprio para 

presidir à Assembleia Municipal, declarou que procurará corresponder com todo o empenho e 

dedicação nas matérias determinantes para o desenvolvimento do concelho, estando inteiramente 

disponível e determinado a prestar o melhor serviço possível à sua terra. -------------------------------

----Salientou que como Presidente da Mesa da Assembleia Municipal privilegiará a elevação no 

debate e um diálogo franco e tolerante, contando também com o apoio dos membros da 

Assembleia para que se moderem as intervenções por vezes prolongadas e pouco profícuas. --------

----Concluiu a sua intervenção, apelando uma vez mais a que todos os membros da Assembleia 

Municipal se mobilizem em torno do superior interesse público na condução dos trabalhos, 

colaborando com a Mesa neste sentido, de modo a que a função do órgão deliberativo seja 

dignificada e reconhecida pelo trabalho de qualidade desenvolvido. -------------------------------------

----O Presidente da Assembleia Municipal, Jorge Francisco Vieira, propôs ao plenário, e por 
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solicitação da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), a possibilidade de se 

proceder à eleição de um representante dos Presidentes de Junta de Freguesia e seu substituto, para 

representação do Município de Marco de Canaveses no XXIII Congresso da ANMP, a realizar no 

próximo dia nove de dezembro de dois mil e dezassete, o que foi aceite por unanimidade. ---------

----De seguida, para a eleição do representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia para o 

XXIII Congresso da ANMP, a realizar-se no próximo dia nove de dezembro do corrente ano de 

dois mil e dezassete, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, pediu ao plenário a 

apresentação de listas, com o nome do efetivo e respetivo suplente. -------------------------------------

----O Membro da Assembleia Municipal Bruno Sérgio Moreira Caetano (PS) apresentou uma 

lista em nome do Partido Socialista, constituída da seguinte forma: Efetivo – Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Boa do Bispo, Miguel João Teixeira Carneiro; Suplente – Presidente da 

Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, Joaquim Miguel Magalhães Queirós. --

----Não tendo sido apresentada mais nenhuma lista, o Presidente da Mesa denominou-a de “lista 

única”, esclarecendo que deveria colocar-se no boletim de voto “sim” ou “não”, consoante a 

intenção de voto. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----De imediato se procedeu à distribuição dos boletins de voto, dando-se início à votação com a 

chamada individual, efetuada pelo Primeiro Secretário da Mesa, Bruno Daniel Sousa Caetano. ---

----Concluída a votação e contados os votos, nos moldes do escrutínio anterior, os resultados 

foram os seguintes: “Lista Única” – vinte e quatro (24) votos “sim”, onze (11) votos em branco, e 

um (01) voto nulo. Saiu, assim, vencedora a única lista apresentada, tendo como efetivo o 

Presidente da Junta de Vila Boa do Bispo, Miguel João Teixeira Carneiro, e como suplente o 

Presidente da Junta de Freguesia de Paredes de Viadores e Manhuncelos, Joaquim Miguel 

Magalhães Queirós. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----Nada mais havendo a tratar, quando eram dezanove horas e quarenta e cinco minutos do dia 
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vinte e um de outubro de dois mil e dezassete, o Presidente da Mesa, Jorge Francisco Vieira, deu 

por encerrada a sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que eu, José Maria Pereira 

Teixeira redigi, não transcrevendo na íntegra as intervenções, mas apenas um resumo dos assuntos 

tratados e das decisões tomadas. ------------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Mesa: __________________________________________________________ 

----O Primeiro Secretário: __________________________________________________________ 

----A Segunda Secretária: __________________________________________________________ 
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