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ATA N.º 11 

Aos dois dias de novembro do ano de dois mil e quinze, pelas dezanove horas, no 

Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, reuniu a Assembleia de 

Freguesia em reunião extraordinária, com a seguinte ordem de trabalhos:  

Ponto Único – Eleição de Vogal para o Executivo devido a renúncia de um elemento. 

O Presidente da Assembleia, Carlos Santos, começou por saudar os presentes, dando 

de imediato início aos trabalhos. Feita a chamada, verificou-se a ausência não 

justificada de Fernanda Almeida (PS) e Carlos Antunes (PS). 

Registando-se a presença de Público, o Presidente da Assembleia questionou se o 

mesmo pretendia usar da palavra no período que lhe estava destinado. Não se 

registando qualquer inscrição, o Presidente passou ao período antes da Ordem de 

Trabalhos 

Ponto Único, eleição de vogal para o Executivo devido a renúncia de um elemento. O 

Presidente da Junta, António Marçal, dá conhecimento a todos os presentes que o 

vogal Aurélio Gonçalves, a desempenhar o cargo de Tesoureiro, apresentou a sua 

demissão invocando motivos pessoais, propondo, assim, a passagem do membro da 

Assembleia Liliana Simões para vogal do Executivo. Colocado à votação, a proposta foi 

aprovada por maioria com 5 votos a favor, 1 voto contra e 6 abstenções. 

O Presidente da Assembleia propôs a atribuição de um voto de confiança à Mesa para 

redigir e aprovar a ata em minuta com a redação que for mais conveniente. Colocado à 

votação a proposta foi aprovada por unanimidade.     

E não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a 

assembleia às vinte e uma horas e trinta minutos. Foi elaborada a presente ata que, 

depois de lida e aprovada, vai ser assinada pela Mesa.   

    

 

O Presidente da Mesa 

 

_________________________________ 

(Carlos Manuel de Jesus Santos) 

O Primeiro Secretário 

 

_________________________________ 

(João António Martins dos Santos) 

A Segunda Secretária 

 

_________________________________ 

(Ana Filipa Rodrigues Sêco) 


