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ACTA NÚMERO UM  
 
Aos treze dias do mês de Janeiro de mil novecentos e noventa e oito, reuniu após a 
sua instalação, a Assembleia Municipal do Concelho de Manteigas, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho, sob a presidência do Senhor Engenheiro António Manuel de 
Lemos Santos, nos termos e para os efeitos previstos no número três do Artigo 
trigésimo segundo do Decreto-Lei  Nº100/84 de vinte e nove de Março, tendo solicitado 
para secretariar esta Assembleia o Deputado José Paulo Ascensão Fraga,  com a 
seguinte Ordem de Trabalhos: 
- Eleição da Mesa da Assembleia 
- Discussão e Votação do Regimento da Assembleia. 
Aberta a sessão, procedeu-se à chamada dos Deputados desta Assembleia, 
registando-se as seguintes presenças: António Manuel de Lemos Santos, Manuel da 
Silva Carvalhinho, Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos, Albino Saraiva Cardoso, 
José Abrantes Serra, Sebastião Lopes de Carvalho, Luís José dos Santos Melo, Isabel 
Maria Casegas Porfírio Gusmão de Carvalho, José Gabriel Cleto Lopes da Rosa, João 
Lucas Leitão, Francisco José Botão D’Elvas, Fernanda Isento Pereira, Lúcia Fernandes 
Almeida Paiva, José Paulo Ascensão Fraga, Marco Daniel Lucas Morais, como 
membros eleitos, bem como os Presidentes das Juntas de Freguesia de Sameiro, 
António da Graça Soares, de Santa Maria, José Quaresma Domingos e de S. Pedro, 
José Martins Cleto. 
Entrou-se de imediato no primeiro ponto, tendo usado da palavra o Senhor Deputado 
António Manuel de Lemos Santos, começando por dizer que as listas para Presidente e 
para os Secretários teriam que ser votadas em separado, segundo a interpretação feita 
no artigo 32, do Decreto-lei nº 100/84, de 29/3. 
O Senhor Deputado Carlos Alberto Fraga Viegas dos Santos, discordou, afirmando que 
as listas deviam ser conjuntas. 
O Senhor Deputado Luís José dos Santos Melo leu e interpretou o artigo 33º tendo 
discordado da interpretação do Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos. 
O Senhor Deputado António Manuel de Lemos Santos argumentou que face aos 
actuais resultados eleitorais, poderá haver empate na votação de listas. 
Após análise e discussão do assunto, foi deliberado, que em primeiro lugar haverá uma 
votação global e se houver empate proceder-se-à a votação para Presidente e para os 
Secretários. 
Antes da apresentação de listas, o Senhor Deputado António Manuel de Lemos 
Santos, usou da palavra para que em nome do Partido Socialista, fosse encontrada 
uma lista de consenso, solicitando que cada um dos Partidos se reunissem, fazendo-se 
um intervalo de 10 minutos. 
Após o recomeço dos trabalhos, foram presentes duas listas denominadas listas A e B, 
com a seguinte composição, respectivamente: 
Lista A - Presidente: António Manuel de Lemos Santos; 1º Secretário: Sebastião Lopes 
de Carvalho e 2º Secretário: Francisco José Botão D’Elvas. 
Lista B - Presidente: Manuel da Silva Carvalhinho; 1º Secretário: Francisco José Botão 
D’Elvas e 2º Secretário: José Abrantes Serra. 
Após a distribuição dos boletins, foram chamados nominalmente todos os Senhores 
Deputados, para depositarem o respectivo boletim. 
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Aberta a urna, procedeu-se à contagem dos boletins de voto entrados, tendo sido 
contados dezoito boletins, número de boletins que correspondem a todos os elementos 
presentes. 
Procedeu-se de seguida ao apuramento dos votos, tendo-se verificado o seguinte 
resultado: Lista A : 7 votos a favor -  Lista B: 6 votos a favor e Abstenções: 5. 
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.  
 
 
 

      
 

      
 

      


