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----------------ACTA Nº 38------------------- 

 

Ao decimo sexto dia do mês de Outubro de dois mil e treze, no edifício sede desta 

autarquia, em conformidade com o preceituado no nº 1 e seguintes do artº 9 do   

Dec-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, reuniu, sob a presidência de Marco António 

Marvão Martins  cidadão que encabeçou da coligação PPD-PSD/CDS-PP, a lista 

mais votada nesta freguesia, nas eleições autárquicas do passado dia vinte e nove 

de Setembro de dois mil e treze, a Assembleia desta Freguesia para o próximo 

quadriénio dois mil e treze, dois mil e dezassete, que acabara de ser instalada nos 

termos legais.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aberta a reunião, pelo mencionado cidadão da lista mais votada, verificou-se 

estarem presentes os membros da Assembleia acabada de instalar, a saber: Marco 

António Marvão Martins, João Manuel Costa Ferrão, Maria Isabel Costa da Cruz 

Morgado, Gustavo Joaquim de Almeida Quintela, Viriato Alberto Costa Pinto, Susana 

Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade, António José Correia Gouveia, 

Manuel Cabral Lopes e Célia Marisa Gonçalves da Costa Ferreira-------------------------- 

Com vista à eleição dos Vogais da Junta de Freguesia e a Mesa da Assembleia de 

Freguesia, foi posto à votação se cada uma das eleições seria uninominal ou por 

meio de listas tendo sido deliberado que a eleição dos Vogais da Junta de Freguesia 

e da Mesa da Assembleia de Freguesia, respectivamente, seriam feitas mediante a 

apresentação de listas.--------------------------------------------------------------------------------- 

1 - ELEIÇÃO DOS VOGAIS DA JUNTA DE FREGUESIA-------------------------- 
Pelo referido cidadão que presidia, foi então anunciado que em conformidade com o 

estabelecido nos preceitos legais acima citados, se ia proceder à eleição dos dois 

vogais que hão-de ser o Secretário e o Tesoureiro da Junta de Freguesia, da qual 

ele será Presidente, face à legislação e à eleição acima citada.----------------------------- 

Foram distribuídos os boletins de voto a todos os membros efectivos presentes e 

cada um recebeu um boletim para a eleição dos dois vogais para a Junta de 

Freguesia.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foram apresentadas a sufrágio as seguintes listas:-------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Lista A  

            - Maria Isabel Costa da Cruz Morgado------------------------------------------------- 

            - João Manuel Costa Ferrão---------------------------------------------------------------  

Procedeu-se à votação e posteriormente à contagem de votos, sendo o resultado o 

seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Lista A: nove votos a favor. ------------------------------------------------------------------- 

Nestas circunstâncias, foram considerados eleitos para vogais da Junta de 

Freguesia os cidadãos constantes da lista A votados em total unanimidade dos 

presentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Assim sendo a Junta de Freguesia fica com seguinte composição: ----------------------- 

          Presidente: Marco António Marvão Martins---------------------------------------------- 

          Secretário: Maria Isabel Costa da Cruz Morgado--------------------------------------  

          Tesoureiro: João Manuel Costa Ferrão---------------------------------------------------- 

Estas funções foram distribuídas pelo Presidente nos termos do artº 38º do Dec-Lei 

nº 169/99.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA---------------------- 
Posto isto, estes dois eleitos foram dispensados dos trabalhos desta reunião por 

terem passado a fazer parte da Junta de Freguesia, sendo por isso chamados à 

efectividade de funções para os substituir, os seguintes membros convocados e ali 

presentes eleitos pela lista a que aqueles pertenciam: Vitor Luis Guerra do Coito, 

casado, chefe de loja, residente em Vila Nova de Tazem, portador do BI nº 

10390979, valido ate 14/07/2014 e Claudia Vanessa da Costa Brito, solteira, 

Gestora Hoteleira, residente em Vila Nova de Tazem, portadora do CC nº 

118396528, valido ate 31.03.2015, posicionados em sétimo e oitavo lugares na lista 

da Coligação do PPD-PSD/CDS-PP.--------------------------------------------------------------- 

Uma vez refeito o elenco da Assembleia de Freguesia e verificada a identidade e 

legitimidade destes dois últimos cidadãos, foi o orgão esclarecido de que se ia 

proceder à eleição da respectiva Mesa da Assembleia, composta por três membros: 
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Presidente, Primeiro e Segundo Secretários.------------------------------------------------------

Foram distribuídos os boletins de voto a todos os membros efectivos presentes, cada  

um recebeu um boletim para a eleição dos membros para a Mesa da Assembleia de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Foi apresentada a sufrágio a seguinte lista: 

          Lista A  

            - Viriato Alberto Costa Pinto  

            - Cláudia Vanessa da Costa Brito 

            - Vitor Luis Guerra do Coito  

Procedeu-se à votação e posterior à contagem de votos, sendo o resultado o 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          Lista A :  nove votos a favor------------------------------------------------------------------ 

Face aos resultados foi considerada eleita, em escrutínio secreto e por unanimidade, 

a mesa da Assembleia desta Freguesia para o quadriénio de dois mil e treze a dois 

mil e dezassete.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim sendo, a Mesa da Assembleia de Freguesia fica com seguinte composição: --- 

            Presidente: Viriato Alberto Costa Pinto------------------------------------------------- 

            1º Secretário: Cláudia Vanessa da Costa Brito--------------------------------------- 

            2º Secretário: Vítor Luís Guerra do Coito----------------------------------------------- 

Assim, o cidadão que até aqui presidiu aos trabalhos, deu o seu lugar à mesa 

acabada de ser eleita. Prosseguindo os trabalhos, depois de ter sido chamada para 

substituir o Presidente da Junta que agora deixava a reunião, o cidadão Alberto 

Antonio da Rocha Oliveira Pinto, solteiro, Economista residente em Vila Nova de 

Tazem, portadora do CC nº 10329277 valido até 16/11/2015 posicionada em nono 

lugar na lista da coligação PPD-PSD/ CDS-PP---------------------------------------------------- 

Antes de terminar os trabalhos pediu a palavra o presidente do executivo agora 

instalado, dizendo que espera o apoio de todos os membros acabados de empossar. 

Pediu ainda que as colaborações nas assembleias sejam sempre feitas de forma 

sensata e colaborativa em prol da freguesia, colocando de parte as cores e 

ideologias políticas, não esquecendo no entanto que cada um tem que expressar 
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coerentemente a sua visão e a sua perspectiva dos assuntos que ali forem 

debatidos.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nada mais havendo a tratar nesta reunião, o presidente da mesa deu-a por 

encerrada.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E eu , Cláudia Vanessa da Costa Brito, na qualidade de primeira secretária da mesa, 

redigi esta acta, que depois de lida e aprovada vai ser assinada nos termos do nº 1 

do artº. 26º do Regimento desta Assembleia.------------------------------------------------------ 

 

O Presidente da Assembleia 

________________________________________ 

A Primeira Secretária 

_________________________________________ 

 


