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Ata da primeira reunião de funcionamento  
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 
Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e treze, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, pelas dezanove horas e vinte minutos, em conformidade com o preceituado 
do número um, do artigo quadragésimo quinto da Lei número cento e sessenta e nove 
barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada pela Lei número cinco traço A 
barra dois mil e dois, de onze de janeiro, sob a presidência do Senhor Manuel Alberto 
Santinhos Cristo, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada para a 
Assembleia Municipal de Aljezur, nas eleições realizadas no passado dia vinte e nove 
de setembro de dois mil e treze, reuniu esta Assembleia Municipal, que acabara de ser 
instalada.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Foram chamados para a Mesa a fim de coadjuvarem o Presidente na condução dos 
trabalhos os membros José Carlos Pacheco da Silva e José Hugo Tomás Ferreira, 
eleitos nas listas do Partido Socialista, sendo que as funções de Secretário ficam a 
cargo do membro José Hugo Tomas Ferreira.----------------------------------------------- 
Conferidas as presenças, verificou-se estarem presentes os seguintes membros 
eleitos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
DA LISTA DO PARTIDO SOCIALISTA (PS):------------------------------------------------ 
- Manuel Alberto Santinhos Cristo;----------------------------------------------------------- 
- Licínia Mendes Rodrigues;------------------------------------------------------------------- 
- José Carlos Pacheco da Silva;---------------------------------------------------------------- 
- José Hugo Tomás Ferreira;------------------------------------------------------------------- 
- Marlene Cigarra Abrantes Carneiro;-------------------------------------------------------- 
- José Maria da Luz;----------------------------------------------------------------------------- 
- Maria Emília Campos Chaparro Rosendo;-------------------------------------------------- 
- Johannes Alexander Schydlo;---------------------------------------------------------------- 
- Emanuel Marreiros Amaro de Jesus;------------------------------------------------------- 
- José Almeida da Silva.------------------------------------------------------------------------ 
DA LISTA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PPD/PSD):---------------------------- 
- Iládio de Jesus Alves Furtado;--------------------------------------------------------------- 
- José de Oliveira Cavaco.---------------------------------------------------------------------- 
DA LISTA CDU – COLIGAÇÃO DEMOCRATICA UNITARIA (PCP/PEV):-------------- 
- Anadá de Filipitsch Gomes;------------------------------------------------------------------ 
- Francisco dos Santos Sérgio.----------------------------------------------------------------- 
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Verificou-se igualmente que estavam presentes os membros com assento por 
inerência na Assembleia Municipal, de acordo com o número um do artigo 
quadragésimo segundo, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, 
de dezoito de setembro, na redação dada pela Lei número cinco traço A barra dois mil 
e dois, de onze de janeiro, os Senhores:------------------------------------------------------ 
- Henrique Manuel Ramos Henriques, Presidente da Junta de Freguesia de Aljezur;-- 
- João Paulo da Encarnação dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Bordeira;----------------------------------------------------------------------------------------- 
- Carlos Manuel Rosa Vieira, Presidente da Junta de Freguesia de Odeceixe;---------- 
- Rui Manuel Pires Josué Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de Rogil.----- 
Verificou-se a ausência do seguinte membro eleito:--------------------------------------- 
DA LISTA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA (PPD/PSD):---------------------------- 
- Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais------------------------------------------ 
O membro apresentou justificação da ausência, a qual foi aceite.------------------------ 
Conferidas as presenças, o Senhor Manuel Alberto Santinhos Cristo, anunciou que se 
iria proceder à eleição do Presidente e dos Secretários da Mesa da Assembleia 
Municipal de Aljezur, conforme determina o número um, do artigo quadragésimo 
quinto, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
setembro, alterada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de 
janeiro.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Manuel Alberto Santinhos Cristo, a presidir à reunião, de acordo com a 
prerrogativa dada pelo número dois do artigo quadragésimo quinto, da Lei número 
cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois, de onze 
de janeiro, foi proposto que a eleição fosse feita por meio de lista.------------------------ 
“Proponho que a eleição para a Mesa da Assembleia Municipal seja feita por meio de 
lista”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Posta a proposta à votação, foi a mesma aprovada por unanimidade.-------------------- 
I – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SECRETÁRIOS DA MESA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL-------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Manuel Alberto Santinhos Cristo, na qualidade de Presidente da Mesa 
em exercício, foi perguntado se havia listas candidatas para a eleição do Presidente e 
Secretários da Mesa da Assembleia Municipal.--------------------------------------------- 
Pela Senhora Licínia Mendes Rodrigues, membro eleito pelo Partido Socialista, foi 
entregue ao Presidente da Mesa, uma lista candidata à Mesa da Assembleia 
Municipal, designada por lista A, a qual foi lida em voz alta e constituída por:-------- 
Presidente – Manuel Alberto Santinhos Cristo;-------------------------------------------- 
Primeiro-Secretário –José Carlos Pacheco da Silva;--------------------------------------- 
Segundo-Secretário – José Hugo Tomás Ferreira.----------------------------------------- 
Dado não ter dado entrada na Mesa mais nenhuma lista, foi a mesma posta à votação, 
por escrutínio secreto, registando-se o seguinte resultado:------------------------------- 
– Votos a favor – onze.------------------------------------------------------------------------- 
– Votos em branco – três.--------------------------------------------------------------------- 
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Face ao resultado da votação, foi considerada eleita a Mesa da Assembleia Municipal, 
para o quadriénio de dois mil e treze a dois mil e dezassete, que ficou assim 
constituída:-------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidente – Manuel Alberto Santinhos Cristo;--------------------------------------------- 
Primeiro-Secretário –José Carlos Pacheco da Silva;--------------------------------------- 
Segundo-Secretário – José Hugo Tomás Ferreira.----------------------------------------- 
Como se encontrava esgotada a ordem de trabalhos prevista no artigo quadragésimo 
quinto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 
setembro, alterada pela Lei número cinco traço A barra dois mil e dois, de onze de 
janeiro, o Senhor Presidente da Mesa, depois de lida, submeteu a ata à votação, para 
aprovação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.------------------------------ 
Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a 
reunião, eram dezanove horas horas e quarente minutos e da qual se lavrou a 
presente ata que eu, Jose Hugo Tomás Ferreira, servindo de secretário, a redigi e 
subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
O PRESIDENTE, 

 

___________________________________ 
 
 

O SECRETÁRIO, 
 

___________________________________ 
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