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ACTA NÚMERO UM  
 
Aos cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e dois, reuniu após a sua instalação, a 
Assembleia Municipal do Concelho de Manteigas, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, sob a presidência do Senhor José Abrantes Serra, nos termos e para os 
efeitos previstos no nº 1 do Artº 45 da Lei  Nº 169/99 de 18 de Setembro, tendo 
solicitado para secretariarem esta Assembleia os Senhores Deputados Lúcia 
Fernandes Almeida Paiva e José Manuel Novo de Matos,  com a seguinte Ordem de 
Trabalhos: 
- Eleição da Mesa da Assembleia 
- Apresentação do Regimento da Assembleia. 
Aberta a sessão e após ter endereçado os melhores cumprimentos a todos os 
presentes, procedeu-se à chamada dos Deputados desta Assembleia, registando-se as 
seguintes presenças: José Abrantes Serra, Irene Paixão dos Santos Leitão, João 
Adelino Paixão Salvado, Albino Saraiva Cardoso, José Fernando Carona Leitão, 
Delfina da Graça Matos Guedes Monteiro, João Lucas Leitão, Germano Jesus Mamede 
Cleto, António Lívio Martins Roque, Germano da Graça Morais, Lúcia Fernandes 
Almeida Paiva, Marco Daniel Lucas Morais, João Clara Assunção, Fernanda Isento 
Pereira, José Manuel Novo de Matos, José Martins Cleto, José Quaresma Domingos, 
Luís Pedro Matos Soares e Joaquim Fernandes Albuquerque. 
Foi questionada a Assembleia Municipal, acerca da eventual existência de nomes ou 
listas a propor, a fim de se realizar a eleição da Mesa da Assembleia Municipal. 
Foi apresentada uma única lista, subscrita por nove Deputados e que propunha para 
composição da Mesa, os seguintes Deputados: 
Presidente: José Abrantes Serra; 1º Secretário: João Adelino Paixão Salvado e 2º 
Secretário: António Lívio Martins Roque. 
Foi de seguida referido pela Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão, depois 
de requerida e lhe ter sido concedida a palavra, que o Partido Socialista não 
apresentava nenhuma lista. 
O Senhor Deputado José Abrantes Serra solicitou então uma urna de voto, para que se 
procedesse à votação da Mesa proposta. A Senhora Deputada Irene Paixão dos 
Santos Leitão usou da palavra e solicitou ao Senhor Deputado José Abrantes Serra, a 
reposição da legalidade, uma vez que já tinham sido cometidas ilegalidades. O Senhor 
Deputado José Abrantes Serra, comunicou à Assembleia Municipal que se iria fazer 
uma interrupção na ordem de trabalhos, por cinco minutos. 
Após o reinicio dos trabalhos, o Senhor Deputado José Abrantes Serra questionou a 
Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão sobre quais as normas legais, 
objecto de violação. A Senhora Deputada disse que a norma violada foi o artigo 45º, nº 
2 da Lei que estabelece o quadro das competências dos Órgãos dos Municípios. 
O Senhor Deputado José Manuel Novo de Matos informou a Assembleia que aquela 
norma não seria de aplicar, uma vez que existe uma norma constante do regimento da 
Assembleia Municipal que se aplica à situação em questão. De imediato foi posta a 
sufrágio a única lista, tendo sido aprovada com dez votos a favor, oito abstenções e um 
voto nulo. 
O Senhor Presidente da Mesa, José Abrantes Serra, chamou então o Senhor Deputado 
João Adelino Paixão Salvado e o Senhor Deputado António Lívio Martins Roque, para 
desempenharem nesta Assembleia Municipal as funções de 1º Secretário e de 2º 
Secretário, respectivamente. 
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Após a instalação da Mesa, foi entregue uma proposta escrita e subscrita pelos 
Senhores Deputados do PSD, que propunha a alteração do dia e hora da realização 
das sessões da Assembleia Municipal, para as vinte horas e trinta minutos de Sexta-
feira. 
A Senhora Deputada Irene Paixão dos Santos Leitão, por seu lado, propôs a realização 
das sessões da Assembleia Municipal para o mesmo dia de Sexta-feira, mas às dezoito 
horas. 
Havendo duas propostas o Senhor Presidente da Assembleia, denominou a primeira 
proposta de "Proposta A" e a segunda de "Proposta B". 
Postas à votação, a proposta A obteve a seguinte votação: treze votos a favor e seis 
votos contra. A proposta B, obteve a seguinte votação: sete votos a favor e doze votos 
contra. 
Assim foi aprovada a proposta "A", em minuta para produzir efeitos imediatos, 
realizando-se a próxima sessão da Assembleia Municipal, Sexta-feira, pelas 20,30 
horas. 
Foi ainda apresentada uma proposta de alteração do local de realização de uma das 
sessões anuais da Assembleia ao longo dos próximos e anos, proposta esta subscrita 
pelos Deputados do PSD. Aquelas sessões realizar-se-iam em cada uma das sedes 
das Juntas de Freguesia, que fazem parte do Concelho de Manteigas, sendo que a 
primeira se iria realizar no espaço físico da Junta de Freguesia de Vale Amoreira, 
recém chegada ao Concelho de Manteigas. 
Após discussão acerca do tema, foi decidido que a votação não deveria ter lugar, 
devido ao facto de a primeira sessão da Assembleia Municipal não ser o momento 
próprio para se discutir tal proposta. Assim, foi retirada pela Mesa a proposta, não 
obstante de todos os Senhores Deputados não se oporem a uma discussão sobre o 
assunto, numa próxima sessão da Assembleia. 
Passou-se de imediato ao segundo ponto da ordem de trabalhos, tendo sido distribuído 
os exemplares do Regimento da Assembleia em vigor a todos os eleitos, o Senhor 
Presidente da Mesa, sugeriu que a sua discussão e aprovação fosse feita na próxima 
sessão ordinária da Assembleia a realizar em Fevereiro, tendo todos os Senhores 
Deputados, concordado com a sugestão. 
Não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente da Mesa, deu por encerrada a 
sessão, da qual se lavrou a presente acta, que depois de lida, comentada e votada 
será assinada.  
 
 
 

      
 

      
 

      


