
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE TRINTA DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE 
 Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e treze, no Auditório da Casa das Artes de 
Arcos de Valdevez, reuniu, em sessão extraordinária, a Assembleia Municipal de Arcos de 
Valdevez, sob a presidência de Francisco Rodrigues de Araújo, secretariado pelos vogais 
Manuel Caldas Brito e António Amorim Lima, primeiro e segundo secretários, respetivamente. --- 
 CHAMADA - À chamada, que se efetuou às dezassete horas e cinquenta minutos, por 
falta de quórum à hora marcada para o início da reunião (dezassete horas e trinta minutos), 
responderam setenta e dois membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------- 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA – apresentou justificação de falta, que foi aceite, o senhor 
José Meneses Araújo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Solicitaram substituição por ausência temporária, nos termos do artigo 8º do Regimento, 
os senhores Salvador Pinto Mor e Norberto Nuno Domingues Brito, tendo sido convocados para 
sua substituição nesta sessão os senhores José Brito Esteves e Ulisses Valdemar Cerqueira 
Brito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tendo-se procedido ao registo magnético da sessão, e verificando-se estar o mesmo em 
boas condições, nesta ata apenas se faz referência às intervenções ocorridas. ------------------------ 

O Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento de que esta sessão, por ser 
extraordinária, teria apenas os Períodos da Ordem do Dia e de Intervenção do Público. ------------  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 PONTO UM - ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
ARCOS DE VALDEVEZ NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIM ALTO MINHO: - O 
Senhor Presidente da Assembleia deu conhecimento de que, em conformidade com o disposto 
na alínea b) do nº1 e nos nºs 2 e 3 do artigo 83º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, bem 
como na alínea b) do artigo 13º dos Estatutos da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, se 
procederia à eleição, por escrutínio secreto, dos quatro Membros deste Órgão que integrarão a 
Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima. -------------------------------------------------- 

Foram apresentadas as seguintes candidaturas: ----------------------------------------------------- 
Lista A – Maria Emília Sousa Cerqueira, Manuel Alberto Gomes Leiras, Norberto Nuno 

Domingues Brito e David Manuel Gomes, como efetivos, e Manuel Caldas de Brito como 
suplente, pelo Grupo Municipal do PSD; --------------------------------------------------------------------------- 

Lista B – Dora Maria Ramos de Abreu Brandão Machado Cruz, Luís Miguel Alves 
Garcia, Pedro Miguel Fernandes Marinho e Isabel Carvalho de Araújo, como efetivos, e Eduardo 
Heitor Soares Afonso de Sousa, Maria José Mendes Marinho, Arlindo da Silva Galvão e 
Alexandra Cristina Rodrigues Esteves, como suplentes, pelo Grupo Municipal do PS; --------------- 

Lista C – Mário Duarte Ventura, Filipe Machado Faro Costa, Álvaro Amorim e Carina 
Fontão, como efetivos, e António dos Reis Faria como suplente, pelo Grupo Municipal do 
CDS/PP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Feita a votação por escrutínio secreto através da chamada nominal dos trinta e sete 
Membros da Assembleia diretamente eleitos, verificou-se que a Lista A obteve vinte votos, a 
Lista B recebeu dez votos e a Lista C obteve sete votos. -----------------------------------------------------  
 - De acordo com o sistema de representação proporcional e o método da média 
mais alta de Hondt, foram atribuídos dois mandatos à Lista A, um mandato à Lista B e um 
mandato à Lista C, sendo eleitos os senhores Maria Emília de Sousa Cerqueira, Manuel 
Alberto Gomes Leiras, Dora Maria Ramos Abreu Brandão Machado Cruz e Mário Duarte 
Cunha Ventura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO DOIS - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DOS PRESIDENTES DE JUNTA: - 
Pelo Grupo Municipal do PSD foi apresentada a seguinte candidatura, designada por --------------- 

Lista A – Alberto Carlos Faria Afonso (efetivo) e Eugénio Eduardo Rodrigues Coutinho 
Fernandes (suplente). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Grupo Municipal do PS foi apresentada a seguinte candidatura, designada por ------ 



Lista B – António Maria Araújo Sousa (efetivo) e Pedro Francisco Amorim Alves 
(suplente). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Procedeu-se à votação por escrutínio secreto, por ordem de chamada, e após contagem 
dos votos, verificou-se que a Lista A obteve vinte e nove votos e a Lista B recebeu cinco votos, 
havendo também um voto branco. ----------------------------------------------------------------------------------- 

- Foram eleitos os senhores Alberto Carlos Faria Afonso (efetivo) e Eugénio 
Eduardo Rodrigues Coutinho Fernandes (suplente) para representar os senhores 
Presidentes de Junta. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 APROVAÇÃO EM MINUTA: - o Senhor Presidente da Assembleia leu a minuta da ata 
desta sessão, colocando-a à apreciação do Plenário. Não havendo inscrições para a sua 
discussão, passou-se de imediato à votação, vindo o documento a ser aprovado por 
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DESTINADO À INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 Não houve inscrições. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia agradeceu a todos os 
presentes e, quando eram dezoito horas e cinquenta minutos, encerrou os trabalhos desta 
sessão, dos quais, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada no 
próximo plenário, há-de ser assinada pelo senhor Presidente da Assembleia e por mim, Isabel 
Gonçalves, que a lavrei. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 


