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----------ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMB LEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CINCO :--------------------------------------------------

----------Aos três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e cinco, realizou-se no Salão 

Nobre dos Paços do Município de Odemira, a primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal para o quadriénio de dois mil e cinco a dois mil e nove, ao abrigo do 

número um 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 

A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, presidida pelo senhor Manuel António Dinis 

Coelho, na qualidade de cidadão que encabeçou a lista mais votada.---------------------------------

----------ABERTURA DA REUNIÃO : Pelas onze horas e cinquenta minutos, o senhor 

Presidente da Reunião declarou, nos termos da Lei, aberta a mesma, tendo-se verificado a 

presença de trinta e sete membros, a saber os senhores Amâncio Francisco Mendes Piedade, 

Aníbal Mendes Simão, António Eduardo Guerreiro da Silva, António Manuel Oliveira Rita 

Viana, Augusto Inácio Maria, Carlos José Martins Cortez, Dinis Manuel Campos Nobre, Dulce 

Loução de Matos Raposo, Fernando José Romão Silva Valério, Fernando Silvestre da 

Encarnação, Filipa Alexandra Gonçalves Oliveira, Helena Maria Theodora Loermans, Horácio 

de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Miguel Nobre Rebelo dos Reis, 

Joaquim Pedro da Silva Soares Parreira, Joaquina Maria Eduarda Bernardino, José da Silva 

Ribeiro, José da Silva Valério, José Manuel Gonçalves Guerreiro, José Manuel Guerreiro, José 

Manuel Reis Guerreiro, José Vieira Ramos, Leonel Nunes Rodrigues, Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria da Piedade Grego Dias Sobral Barradas, 

Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Mário Neves 

Páscoa Conceição, Paula Cristina dos Santos Custódio, Raul José Pinto de Albuquerque 

Tomás, Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Telma Cristina Felizardo 
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Guerreiro, Tito Silvestre Nobre Palma, Valdemar Pacheco Silvestre e Vanda Maria dos Santos 

Benito da Silva Ribeiro.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Cumprindo o determinado no documento legal anteriormente mencionado, a Ordem de 

Trabalhos, clarificada no momento pelo Presidente da Reunião, foi a seguinte:--------------------- 

----------Ponto Único – ELEIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------

----------Nos termos do 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 A barra dois e dois, de onze de Janeiro, foram apresentadas as seguintes 

propostas referentes à forma de eleição da Mesa da Assembleia Municipal:------------------------- 

----------A) Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Socialista: Interveio o 

senhor Ricardo Cardoso que propôs que a eleição da Mesa da Assembleia Municipal fosse 

efectuada por meio de lista, pelo que apresentou a lista proposta pelo seu grupo partidário: 

“Lista para eleição da Mesa da Assembleia Municipal de Odemira, apresentada pelos eleitos do 

Partido Socialista:---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Presidente: Dr. Manuel Dinis Coelho;-----------------------------------------------------------

----------1º Secretário: Amâncio Francisco Mendes da Piedade;---------------------------------------

----------2º Secretário: Paula Cristina dos Santos Custódio”;-------------------------------------------

----------B) Proposta apresentada pelos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária: 

Interveio o senhor Valdemar Silvestre que propôs, “que em resultado do número de 

representantes das várias forças politicas, fosse encontrada uma lista de consenso e para 

propormos que o 2º Secretário seja a nossa representante, Dª Maria Piedade Barradas. Caso não 

seja aceite apresentamos a nossa própria lista”.----------------------------------------------------------

-----------Interveio o senhor Fernando Encarnação, em representação dos eleitos pelo partido 

Por Odemira, que informou que apoiavam qualquer uma das soluções apresentadas.-------------- 

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que informou que os membros eleitos pelo Partido 
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Socialista, já tinham efectuado a lista que propunham para a eleição da Mesa da Assembleia, 

numa reunião preparatória, onde todos tinham aprovado por consenso. Em face do exposto 

considerava que, apesar da proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária merecer 

a atenção do seu grupo de eleitos, não seria digno da sua parte estar a alterar a proposta já 

aprovada pelo seu grupo partidário.------------------------------------------------------------------------

----------Nesse sentido informou que matinha a proposta apresentada.-------------------------------- 

----------Interveio o senhor Raul Tomás que considerou que seria mais interessante que todos os 

membros dos Grupos Partidários estivessem representados na Mesa da Assembleia.-------------- 

----------Seguidamente o senhor Presidente da Reunião colocou à votação a forma como seria 

efectuada a eleição da Mesa da Assembleia Municipal de Odemira, tendo sido aprovada por 

maioria, com trinta e seis votos a favor e um contra, que a eleição da Mesa fosse efectuada 

através da apresentação de listas.--------------------------------------------------------------------------- 

 ---------Uma vez deliberada a forma de eleição da Mesa da Assembleia Municipal, foram 

apresentadas as seguintes propostas de lista:-------------------------------------------------------------- 

----------A) Proposta apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Socialista:--------------

----------“Presidente: Manuel António Dinis Coelho;----------------------------------------------------

----------1º Secretário: Amâncio Francisco Mendes Piedade;------------------------------------------- 

----------2º Secretário: Paula Cristina dos Santos Custódio”;------------------------------------------- 

----------B) Proposta apresentada pelos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária :------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“Presidente: Maria da Piedade Barradas;--------------------------------------------------------

----------1º Secretário: Fernando Valério;------------------------------------------------------------------ 

----------2º Secretário: Maria Luísa Palma”;--------------------------------------------------------------- 

----------Interveio a senhora Vanda Ribeiro que questionou como seria considerado o voto em 

branco, tendo em conta os boletins de voto distribuídos.------------------------------------------------
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---------O senhor Presidente da Reunião, informou que o voto em branco seria considerado 

como abstenção.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Procedeu-se então à votação, por escrutínio secreto, de acordo com o número um do 

artigo quadragésimo sexto, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, tendo-se apurado o seguinte resultado:--------------------------------------

----------Votantes: trinta e sete;------------------------------------------------------------------------------  

----------Votos a favor da lista do P.S.: Vinte e cinco;---------------------------------------------------

----------Votos a favor da lista da C.D.U.: doze.---------------------------------------------------------- 

----------Conhecidos os resultados da votação, o Presidente da Reunião declarou que, a Mesa 

desta Assembleia Municipal ficava assim constituída:--------------------------------------------------

----------Presidente: Manuel António Dinis Coelho;-----------------------------------------------------

----------Primeiro Secretário: Amâncio Francisco Mendes Piedade;-----------------------------------

----------Segundo Secretário: Paula Cristina dos Santos Custódio.-------------------------------------  

----------APROVAÇÃO EM MINUTA : Nos termos do número três do artigo nonagésimo 

segundo, da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, 

com as alterações introduzidas pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

Janeiro, foram aprovadas por consenso, em Minuta, todas as deliberações tomadas para que 

produzam efeitos imediatos.---------------------------------------------------------------------------------

----------ENCERRAMENTO : Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Reunião 

deu esta por encerrada, pelas doze horas e quarenta minutos.------------------------------------------ 

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo Presidente da Reunião e por mim, Fernanda Isabel Silvestre Fernandes, Assistente 

Administrativa Especialista, do Quadro da Câmara Municipal de Odemira, escolhida para 

redigir e subscrever a presente acta.------------------------------------------------------------------------ 
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--------------------------------------O PRESIDENTE DA REUNIÃO,------------------------------------ 

 

----------------------------------------Manuel António Dinis Coelho-------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA ESPECIALISTA,----------------------- 

 

-----------------------------------Fernanda Isabel Silvestre Fernandes------------------------------------ 


