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 ATA N.º 06/17                                                 
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DE FUNCIONAMENTO, REALIZADA EM:  

16 DE OUTUBRO DE 2017. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos dezasseis dias do mês de outubro do ano dois mil e dezassete, nesta Mui Nobre e 
Sempre Leal Vila de Marvão na Sala das Sessões do Edifício dos Paços do Concelho, após 
a instalação do Órgão, teve lugar a primeira sessão de Funcionamento da Assembleia 
Municipal do Município de Marvão, presidida por Jorge Manuel Ramos Lourenço Marques, 
cabeça de lista do Partido Socialista, lista mais votada no ato eleitoral do dia 1 de outubro, 
conforme previsto no nº 1 do art.º 45º da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redacção dada 
na Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro e pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------- 
Pelas 18 horas, o Presidente declarou aberta a presente sessão. ------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
ELEIÇÃO POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DO PRESIDENTE E DO PRIMEIRO E 

SEGUNDO SECRETÁRIOS PARA A MESA DA ASSEMBLEIA  
A fim de proceder à eleição prevista no nº 1, do artº 46º, da Lei nº 169/99, de 18 de 
setembro, na redacção dada na Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro e Lei 75/2013, de 12 de 
Setembro o Presidente da Assembleia Municipal em funções propôs aos membros do Órgão 
que se efectuasse uma votação para definir o método de eleição da Mesa da Assembleia: 
uninominal ou através da apresentação de listas pelas forças políticas representadas, de 
acordo com o nº 2 do artº 45º do diploma atrás referido. ------------------------------------------------- 
A bancado do PPP/PSD na pessoa do membro Vitor Agostinho, apresentou a seguinte 
lista: Vitor Agostinho, Maria do Céu Frutuoso e Henrique Nunes. ------------------------------- 
A bancada do PS, na pessoa do membro Tiago Pereira, apresentou a seguinte lista: 
Jorge Marques, Natércia Fernandes e Gil Fernandes. ----------------------------------------------- 
A Assembleia Municipal designou Lista A - PSD e Lista B - PS, respetivamente. --------- 
De seguida procedeu-se à eleição, por escrutínio secreto, da mesa da assembleia, 
composta por um Presidente, um 1º secretário e um 2º secretário. ----------------------------- 
Lista A: 6 votos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lista B: 10 votos; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstenções: 3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De acordo com a votação obtida a Mesa da Assembleia ficou assim constituída: 
Presidente: Jorge Marques, 1ª Secretária: Natércia Fernandes; 2º Secretário: Gil 
Fernandes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Após constituída a mesa, o Presidente deu início à sessão, e de imediato se passou ao 
ponto seguinte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE 
FREGUESIA, PARA REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO CONSELHO 

CINEGÉTICO MUNICIPAL 
O Presidente propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do 
autarca de Freguesia representante da Assembleia Municipal no Conselho Cinegético 
Municipal, conforme disposto na alínea e) do nº 2, do artigo 157º, do Decreto-Lei 202/2004, 
de 18 de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º 201/2005, de 24 de novembro. --------------------- 
A bancada do PPP/PSD propôs António Mimoso, Presidente da Freguesia de Beirã. ---- 
A Assembleia Municipal aprovou por unanimidade esta proposta e a votação foi a 
seguinte: 19 votos a favor. -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA FORÇA POLITICA 

REPRESENTADA NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA  

O Presidente propôs que se procedesse de imediato à designação dos representantes das 
forças políticas representadas na Assembleia Municipal, para o Conselho Municipal de 
Segurança, conforme previsto na alínea j) do artigo 5º, da Lei nº 33/98, de 18 de julho e de 
acordo com a alínea k) do artigo 4º do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança. -- 
O Movimento Marvão para Todos indicou Fernando Bonito; o CDS/PP indicou Nuno 
Serra Pereira, o PPD/PSD indicou Henrique Nunes, o PS indicou António Miranda. ------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 
PARA REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA COMISSÃO MUNICIPAL 

DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 
O Presidente propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do 
Presidente da Junta de Freguesia representante da Assembleia Municipal na Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta contra incêndios, conforme disposto na alínea b) do artigo 
3º D, da Lei nº 124/2006, de 28 de Junho. ------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa propôs que se votasse uma única lista composta pelos quatro 
presidentes de junta de freguesia eleitos, sendo a mesma aprovada por unanimidade.  
Procedeu-se à votação, que obteve o seguinte resultado: 16 votos a favor e 3 
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE 

FREGUESIA E UM SUPLENTE PARA DELEGADO DO MUNICIPIO NO CONGRESSO DA 
ANMP 

O Presidente propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do 
Presidente de Junta de Freguesia e do seu suplente para delegado do Município no 
Congresso da ANMP, conforme previsto no artigo 6.º dos Estatutos desta Associação. ------- 
O Presidente da Mesa pôs à consideração dos membros a indicação de nomes para 
esta eleição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O PPD/PSD não apresentou lista. --------------------------------------------------------------------------- 
O membro Tiago Pereira saudou o espirito de acordo a que se conseguiu chegar para 
a votação em causa e indicou pelo PS: elemento efetivo o Presidente da Junta de 
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Freguesia de São Salvador de Aramenha, António Bonacho e como suplente Sandra 
Paz, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão. ------------------------------ 
A votação obteve o seguinte resultado: 11 votos a favor e 8 abstenções. -------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE DOIS REPRESENTANTES DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMAA 

O Presidente propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, dos 
dois representantes efectivos e um suplente da Assembleia Municipal para a CIMAA, nos 
termos da alínea a) do nº. 1, 2 e 3 do artigo 83.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
eleitos pelo método de Hondt. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta eleição os Presidentes de Junta de Freguesia não votam. -------------------------------- 
O Presidente da Mesa solicitou que as forças políticas indicassem os nomes para a 
eleição. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O CDS/PP, na pessoa do membro, João Lourenço, indicou: António Rocha, João 
Lourenço e Nuno Pereira, designada - Lista A; --------------------------------------------------------- 
O PS, na pessoa do membro António Miranda, indicou: Tiago Pereira, Natércia 
Fernandes e Gil Fernandes, designada - Lista B. ------------------------------------------------------ 
A votação obteve o seguinte resultado: ------------------------------------------------------------------ 
Lista A: 3 votos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lista B: 5 votos; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Abstenções: 7 votos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim sendo, são eleitos os efetivos das duas listas votadas. ---------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ELEIÇÃO, POR ESCRUTÍNIO SECRETO, DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE 
FREGUESIA EM REPRESENTAÇÃO DAS FREGUESIAS DO CONCELHO, PARA 

REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NO CONSELHO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO 

O Presidente propôs que se procedesse de imediato à eleição, por escrutínio secreto, do 
autarca de Freguesia representante da Assembleia Municipal no Conselho Municipal de 
Educação, conforme previsto na alínea d) do nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 7/2003, de 
15 de Janeiro, alterado pela Lei nº 41/2003, de 22 de agosto. ----------------------------------------- 
O membro Tiago Pereira referiu que esta sessão está a ter algumas particularidades 
com as quais não estavam a contar e contava sim que fossem respeitados os acordos 
que tiveram, para a eleição dos presidentes de junta, o que não aconteceu na votação 
do presidente de junta para a ANMP. Nesta perspetiva, cabe ao PS indicar Silvestre 
Andrade, Presidente da Junta de Freguesia de Santo António das Areias. ------------------- 
A votação obteve o seguinte resultado: 11 votos a favor e 8 abstenções. --------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE CADA PARTIDO OU GRUPO DE 
CIDADÃOS ELEITORES  NA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE JUVENTUDE  
O Presidente propôs que se procedesse de imediato à designação de um membro da 
Assembleia Municipal de cada força política representada na mesma, e de um representante 
da cada organização de juventude partidária com representação nos órgãos do Município, 
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para o Conselho Municipal de Juventude, conforme previsto na alínea b) do artigo 4º, da Lei 
nº 8/2009, de 18 de Fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 
O Movimento Marvão para Todos indicou Nuno Pires; ---------------------------------------------- 
O CDS/PP indicou João Lourenço; ------------------------------------------------------------------------- 
O PPD/PSD indicou Vítor Agostinho; ---------------------------------------------------------------------- 
O PS indicou Gil Fernandes; ---------------------------------------------------------------------------------- 
O membro Tiago Pereira pediu a palavra para renovar os votos que fez a esta 
assembleia que hoje toma funções, especialmente e de forma particular à mesa e ao 
seu presidente e a todo o executivo. Desejou que seja um mandato possa trazer 
progresso e o desenvolvimento que todos os marvanenses esperam. ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOMEAÇÃO DE 4 (QUATRO) CIDADÃOS ELEITORES PARA INTEGRAR A COMISSÃO 
ALARGADA DA CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO 
CONCELHO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Presidente propôs que se procedesse de imediato à designação de quatro cidadãos 
eleitores, de acordo com a alínea l) do nº 1 do artigo 17º da Lei nº 147/99 de 1 de Setembro, 
para integrarem a Comissão Alargada da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens do Concelho de Marvão.-------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Mesa referiu que tem sido prática habitual que desta comissão 
alargada façam parte os presidentes de junta de freguesia e atendendo a que nem 
todas as forças políticas representadas na assembleia têm presidentes de junta 
eleitos e como se dá a coincidência de ter de se nomear quatro elementos e as forças 
representadas na assembleia serem quatro, propôs que cada uma indicasse um 
elemento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Movimento Marvão para Todos indicou Nuno Pires; ---------------------------------------------- 
O CDS/PP indicou Emilia Salgueiro; ------------------------------------------------------------------------ 
O PPD/PSD indicou António Mimoso; ---------------------------------------------------------------------
O PS indicou Sandra Paz. --------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro João Lourenço, do CDS/PP, congratulou-se como o espírito democrático 
como decorreu esta primeira reunião, felicitou a mesa e todos os membros da 
assembleia eleitos, tal como os vereadores. Referiu ainda que da parte desta 
coligação podem contar com este espírito democrático, pois a campanha eleitoral 
terminou e agora é altura de trabalhar em prol de Marvão e dos marvanenses, não com 
problemas mas com soluções. -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro Vítor Agostinho também se congratulou com o decorrer desta primeira 
sessão, felicitou a mesa eleita todos os órgãos eleitos e companheiros de assembleia 
municipal e apelou para consigam estabelecer pontes e poderão contar com o PSD 
para o que seja necessário. ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O membro Tiago Pereira referiu que se revê nas palavras que o presidente da mesa irá 
usar como sendo representativas da bancada do Partido Socialista. --------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jorge Marques, Presidente da Assembleia Municipal proferiu as seguintes palavras: --- 

“Exmo. Sr. Presidente da CMM, que saúdo e a quem desejo felicidades para o seu 
mandato, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Exmos. Srs. Vereadores da CMM, a quem igualmente saúdo e desejo felicidades para os 
seus mandatos, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Exmos. Cidadãos que cessaram hoje os seus mandatos nos órgãos autárquicos, --------------- 
Entidades civis, militares e religiosas presentes, ----------------------------------------------------------- 
Marvanenses, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Caros membros da AMM, ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Com os actos de hoje encerra-se um ciclo e um novo ciclo começa. --------------------------------- 
Neste momento não posso deixar de agradecer a todos os que exerceram mandatos nos 
últimos anos nos diversos órgãos autárquicos e, em especial aos membros da anterior AM, 
para todos desejo as maiores felicidades e peço uma calorosa salva de palmas. ---------------- 
… 
A todos os que iniciam hoje funções, saúdo e desejo felicidades para o actual mandato. ----- 
Fruto dos resultados autárquicos quiseram os eleitores marvanenses transmitir-mos um 
desejo explicito: que todos nos entendamos, uma vez que a ausência de maioria absoluta 
torna absolutamente necessário que entre todos haja entendimento. -------------------------------- 
Apelo a todos ao cumprimento deste desejo dos marvanenses: em cada uma das decisões e 
assuntos que tratarmos é nossa obrigação pensar no que é melhor para o concelho. ---------- 
Queremos que este tempo seja um tempo de muito trabalho e de muito empenho. ------------- 
A esse propósito permitam-me começar já: ----------------------------------------------------------------- 
 - solicito a todas as forças com assento na assembleia, que conforme previsto no regimento 
da AM e na lei, se constituam em grupo municipal e nos enviem através do mail institucional 
até ao próximo dia 23 de outubro a informação sobre a constituição do respectivo grupo e 
respectiva direcção; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 - recebida essa informação marcarei uma reunião com a direcção de cada uma das 
bancadas para discutirmos as alterações ao regimento actual e outros aspectos do 
funcionamento da AM, de forma a podermos preparar e tornar mais participada e célere a 
obrigatória discussão em sede de reunião da AM. --------------------------------------------------------- 
Dito isto, deixem ainda que vos transmita o seguinte: queremos que a AM municipal seja 
interventiva e proactiva. Não seremos contrapoder, apoiaremos ao funcionamento do 
município e queremos ter uma relação próxima com o executivo municipal e com o 
presidente do município, mas não deixaremos de exercer o mandato conforme a lei 
determina, no superior interesse do concelho de Marvão. ----------------------------------------------- 
Queremos grupos municipais activos e participativos mas também queremos a participação 
da população, e procuraremos estar próximos dos marvanenses e das suas necessidades. -- 
Assumo também um compromisso pessoal, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, 
estar presente onde e quando a população necessitar da minha presença. ------------------------ 
Permitam ainda que faça alguns agradecimentos: --------------------------------------------------------- 
À concelhia do PS de Marvão e a Madalena Tavares que me convidou para encabeçar a 
lista à AM, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A todos os que aceitaram fazer parte da nossa lista, eleitos e não eleitos, o vosso esforço e 
empenho não será esquecido, ---------------------------------------------------------------------------------- 
A todos os que aceitaram integrar qualquer uma das listas, em qualquer das forças politicas, 
a vossa participação mais que um dever de cidadania é um sinal de vitalidade da 
democracia, estendo esse agradecimento aos que vos são próximos e que ficam 
penalizados com a vossa ausência para poderem cumprir o dever cívico que assumiram; ---- 
A todos os que votaram de forma democrática, em qualquer uma das listas, com a vossa 
participação, afirmaram a vossa vontade. -------------------------------------------------------------------- 
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Estou a terminar, desejo que todos nos possamos relacionar na mais sã convivência 
democrática durante todo o mandato. ------------------------------------------------------------------------ 
Estarei ao vosso dispor e ao serviço do Concelho de Marvão, ---------------------------------------- 
Agora ao trabalho! -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viva o Concelho de Marvão!” ------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Atendendo ao facto do regimento em vigor não ser do conhecimento da totalidade dos 

membros, a Assembleia deliberou, por unanimidade, agendar o assunto para uma próxima 

sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

E nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a presente reunião. ------------------------- 
Eram 19:20 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA,  

 
 
                                           _______________________________ 
 

 
A PRIMEIRA SECRETÁRIA, 

 
 

 ________________________________ 
 

O SEGUNDO SECRETÁRIO, 
 
 

________________________________   


