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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

MONDIM DE BASTO, REALIZADA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2017 ---- 

Aos quinze do mês de outubro de dois mil e dezassete, pelas dezoito horas e quinze 

minutos, reuniu-se no Edifício da Assembleia Municipal de Mondim de Basto o órgão 

deliberativo deste Município. ------------------------------------------------------------------------ 

Nos termos do art.º 45º, nº 1 da Lei 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, 

presidiu à presente sessão o senhor Valentim Carvalho Macedo, na qualidade de 

cidadão que encabeçou a lista mais votada nas eleições autárquicas realizadas a 1 de 

outubro de 2017. -------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENÇAS: ------------------------------------------------------------------------------- 

Faltou à presente sessão o membro municipal Alfredo Manuel Lopes Pinto Coelho 

Mendonça, tendo atempadamente comunicado a sua impossibilidade para comparecer à 

presente sessão, pelo que a Mesa deliberou justificar esta falta. ------------------------------- 

Encontravam-se presentes nesta sessão todos os elementos que nos termos do art.º 

48º da Lei 169/99 de 18 de setembro, na sua redação atual, se impunha a 

obrigatoriedade ou dever de presença. ------------------------------------------------------------- 

PONTO ÚNICO – Eleição dos Membros da Mesa da Assembleia Municipal- 

Pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal foi colocada em discussão a eleição 

dos membros da Mesa da Assembleia, tendo para o efeito concedido um período de 

cinco minutos para apresentação de listas. -------------------------------------------------------- 

Findos os cinco minutos concedidos, foi apresentada à Mesa da Assembleia uma 

única lista, sob proposta do Partido Socialista, composta pelos membros José Francisco 

Teixeira Lopes, candidato a Primeiro Secretário, e Maria Fernanda Lemos Cunha, 

candidata a Segunda Secretária. --------------------------------------------------------------------- 

Divulgada a lista, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, tendo a lista em 

apreciação recolhido catorze votos a favor, tendo sido contabilizados seis votos em 

branco. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo assim, a Mesa da Assembleia ficou composta nos seguintes termos: ------------- 

Presidente da Mesa da Assembleia – Valentim Carvalho Macedo; ------------------------ 

Primeiro Secretário – José Francisco Teixeira Lopes; --------------------------------------- 

Segunda Secretária – Maria Fernanda Lemos Cunha. --------------------------------------- 
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ENCERRAMENTO DA REUNIÃO -------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a presente sessão da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida na 

sessão de 7 de dezembro de 2017, e por estar conforme, foi aprovada e vai assinada 

pelo Senhor Presidente de Assembleia e pela funcionária Emília de Carvalho 

Gonçalves, designada para o efeito pela Autarquia, que a redigiu, para valer como tal. --- 
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