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AM sessão extraordinária de 27 de abril de 2013. 

  

ATA N.º 3/2013 
 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE LEIRIA, DE 27 DE ABRIL  

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e treze, no Centro Associativo 

Municipal, reuniu extraordinariamente a Assembleia Municipal de Leiria.  

Dos sessenta e dois membros que a compõem, faltaram os senhores deputados 

Fernando Rodrigues Antunes, José Manuel Coelho de Jesus Francisco e Maria Célia 

dos Santos Simão Gordo. 

Foram substituídos os seguintes deputados: 

Maria Odete da Conceição João, substituída por Mário Rui Canário; Maria Clarisse 

Carvalho Martins Louro, substituída por Alda Maria Coelho Pereira; Maria Clara 

Barros Guilherme Monteiro, substituída por Carlos Joaquim Domingues Duarte; 

Maria Paula Nunes dos Santos Gonçalves de Oliveira, substituída por Maria de 

Fátima Sismeiro; Micael Sousa, substituído por António da Silva Carvalho; Rui 

Manuel Ferreira da Silva, substituído por Cláudia Alexandra Machado Santos da 

Silva; Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos, substituído por Domingos 

Marques das Neves; Presidente da Junta de Freguesia de Boa Vista, Mário 

Rodrigues, substituído por Elisabete Santos, secretária da mesma Junta de 

Freguesia; Presidente da Junta de Freguesia de Leiria, Laura Esperança, substituída 

por Pompeu Armando Cainço, tesoureiro da mesma Junta de Freguesia; Presidente 

da Junta de Freguesia de Souto da Carpalhosa, José Morgado Gomes, substituído 

por Guilherme Gaspar Pereira Domingues. 

Por parte da Câmara Municipal, estiveram presentes o senhor Presidente Raul 

Miguel de Castro e os senhores vereadores Maria de Lurdes Botelho Machado, 

Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes, Isabel Maria de Sousa Gonçalves dos 

Santos, Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães, José Manuel Seabra Benzinho da 

Silva, Blandina da Conceição Rodrigues de Oliveira, António Carlos Batista Martinho 

Gomes e Gastão de Oliveira Neves. 
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AM sessão extraordinária de 27 de abril de 2013. 

A sessão foi presidida pelo senhor José Manuel Silva, deputado da Assembleia 

Municipal, e secretariada pelos senhores deputados José da Silva Alves e Maria 

Manuela Santos, respetivamente 1.º e 2.º secretários da Mesa. 

Havendo “quórum”, foi pelo senhor deputado José Manuel Silva declarada aberta a 

sessão eram 16.40 horas, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

 

Ponto único: Eleição da Mesa da Assembleia Municipal. 

 

  

 

DEPUTADO JOSÉ MANUEL SILVA (PS) 

Muito boa tarde a todos, nesta nova função. 

Em primeiro lugar é necessário constituir a Mesa. 

Peço aos senhores secretários se não se importam de continuar aqui, por ser mais 

fácil e mais simples. 

O senhor 1.º secretário, José Alves, e a senhora 2.ª secretária, Manuela Santos, 

concordam. 

Solicito então à dona Manuela Vieira a lista de presenças da Assembleia 

extraordinária.  

Como as senhoras e os senhores deputados sabem, o ponto único desta sessão 

extraordinária é a eleição da Mesa da Assembleia municipal. Preenchido o requisito 

formal das presenças - e enquanto a lista circula -, penso que podemos ir 

avançando para não demorarmos mais tempo. 

Há propostas para constituição da nova mesa? 

O PS entregou uma proposta, apresentada pelo senhor deputado António Sequeira. 

O PSD apresentou uma proposta, apresentada pelo senhor deputado Manuel 

Antunes. 

Pergunto aos outros deputados que representam outras forças políticas se têm 

propostas para apresentar? Não. 

Assim sendo, foram apresentadas duas propostas, a que chamarei proposta A (PS) 

e proposta B (PSD), por ordem de entrada na mesa. 

A primeira proposta (A), foi entregue pelo senhor deputado António Sequeira, cuja 

constituição é a seguinte: 
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AM sessão extraordinária de 27 de abril de 2013. 

- Presidente da Assembleia Municipal e da Mesa, o senhor deputado José da Silva 

Alves; 

- Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, a senhora deputada Maria Manuela 

Miranda Marques dos Santos Gois Graça; 

- Segundo Secretário da Assembleia Municipal, a senhora deputada Sílvia Isabel 

Francisco Lopes. 

A segunda proposta (B) foi entregue pelo senhor deputado Manuel Antunes e 

propõe a seguinte constituição: 

- Presidente da Assembleia Municipal e da Mesa, o senhor deputado Manuel de 

Jesus Antunes; 

- Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, o senhor deputado Domingos José 

de A. Carvalho; 

- Segundo Secretário da Assembleia Municipal, a senhora deputada Maria de Fátima 

Sismeiro. 

A votação será por chamada e far-se-á por ordem alfabética dos nomes dos 

membros da Assembleia, incluindo os substitutos. 

Os boletins de voto já se encontram distribuídos, sendo que dele deverá constar a 

letra A ou B (conforme as listas apresentadas). Se nada constar será considerado 

voto em branco ou então um voto anulado, obviamente. 

Em primeiro lugar votará a Mesa e depois votam os senhores deputados, pela 

mesma ordem por que estão inscritos. 

Então podemos passar à votação. 

O voto é secreto mas é necessário que seja entregue à Mesa a lista de presenças, 

que está a circular. Não sei se estarão de acordo mas permitam-me uma sugestão: 

para que este processo seja mais célere, quem não tenha assinado fá-lo-á quando 

for chamado à Mesa e assina. Concordam? Sim. 

Vamos então dar início à votação. 

A senhora deputada Manuela Santos irá proceder à chamada. 

  

A senhora deputada Manuela Santos procedeu à chamada pela ordem de eleição. 

  

DEPUTADO JOSÉ MANUEL SILVA (PS) 

Terminada a chamada, passamos à contagem dos votos. 

Entraram na urna cinquenta e nove votos. 
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AM sessão extraordinária de 27 de abril de 2013. 

Vou passar a enunciar o resultado da contagem. 

A lista A obteve trinta e dois votos; 

A lista B obteve vinte e seis votos; 

Há um voto em branco. 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera, por maioria de votos favoráveis 

obtidos, eleger a lista A, constituída por: 

- Presidente da Assembleia Municipal e da Mesa, o senhor deputado José 

da Silva Alves; 

- Primeiro Secretário da Assembleia Municipal, a senhora deputada Maria 

Manuela Miranda Marques dos Santos Gois Graça; 

- Segundo Secretário da Assembleia Municipal, a senhora deputada Sílvia 

Isabel Francisco Lopes. 

DEPUTADO JOSÉ MANUEL SILVA (PS) 

Está eleita a lista A e felicito o senhor deputado José da Silva Alves como novo 

Presidente da Assembleia Municipal, e as senhoras secretárias - as senhoras 

deputadas Maria Manuela Santos e Sílvia Lopes. 

Os meus parabéns, também - pela forma brilhante como se bateram - aos senhores 

deputados Manuel Antunes, Domingos Carvalho e Fátima Sismeiro. 

Solicitam-me a aprovação da deliberação em minuta, para efeitos imediatos. 

A Assembleia Municipal de Leiria delibera aprovar, por unanimidade, o 

ponto único da ordem de trabalhos, para efeitos imediatos. 

DEPUTADO JOSÉ MANUEL SILVA (PS) 

Posto isto, termino aqui as minhas funções, não sem antes - e permitam-me que 

faça aqui uma pequena referencia -, porque é a primeira vez que participo na 

Assembleia Municipal deste lado da Mesa. Há aqui algumas pessoas que, apesar de 

partilharmos (provavelmente) a Assembleia por várias vezes, como estou aqui nas 

filas da frente - que se sentam mais para trás ou porque não costumam cá estar - 

eu não os via. Foi uma imensa satisfação ver, daqui, algumas pessoas que andam 

nestas coisas há muitos anos como o senhor deputado José Rodrigues (da 

Memória), o senhor deputado Paulo Pedro (esse vejo-o mais vezes), o senhor 

deputado António Carvalho, a senhora deputada Maria Luísa, o senhor deputado 

Joaquim Mónico, o senhor deputado Domingos Neves e o senhor deputado Vitor 

Lourenço. 



 

5 
AM sessão extraordinária de 27 de abril de 2013. 

Não sei se estou a pecar por omissão mas falo dos que andam nestas andanças 

pelo menos quando nós aqui chegamos - eu e o senhor deputado José Alves -, que 

entrámos aqui em oitenta e nove. O senhor deputado António Sequeira que 

também já cá anda há muito tempo. 

E é um imenso prazer encontrar aqui - ao longo destes anos todos das nossas vidas 

- algumas pessoas que nunca deixaram, como se diz aí nas festas populares, de 

pegar na bandeira e, independentemente das nossas cores partidárias, sempre nos 

mantivemos respeitados e respeitosos uns pelos outros. 

Acho que isto é uma grande lição de democracia, de vida plural e democrática, e foi 

para mim uma enorme satisfação ter podido estar aqui neste momento e 

contemplar de frente estes colegas, amigos e camaradas ao longo de todos estes 

anos. 

Foi um prazer. 

Muito obrigado e vemo-nos na próxima Assembleia. 

ENCERRAMENTO 

 
E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor deputado José Manuel Silva 

encerrada a sessão, eram 17.20 horas, mandando que de tudo para constar, se 

transcrevesse para a presente ata, que eu, Maria Manuela Baptista Vieira, 

coordenadora técnica, transcrevi e subscrevo. ----------------------------------------- 

APROVAÇÃO DA ACTA 

 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a 

Assembleia Municipal, na sessão ordinária de 28 de junho de 2013, deliberou por 

maioria, com quatro abstenções, aprovar a ata.---------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia 

José da Silva Alves 

 

A Coordenadora Técnica 

Manuela Vieira 


