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ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALIJÓ DO DIA DEZASSEIS DE NOVEMBRO DE 

DOIS MIL E NOVE 

 
--------Aos dezasseis dias do mês de Novembro de dois mil e nove, pelas nove horas e trinta 

minutos, na Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município reuniu a Assembleia Municipal de 

Alijó em sessão extaordinária com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------

---------UM – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto) para assistir ao 

XVII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ------------------------------------ 

--------DOIS  – Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios. ----------------------------------------------------------------------- 

--------TRÊS- Eleição de 4 elementos designados pela Assembleia Municipal para fazerem parte 

da Comissão alargada de Protecção de Crianças e Jovens. -------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA, Sr. Eng. João Manuel Gouveia da Costa inicia os trabalhos 

acompanhado pelo Primeiro Secretário Sr. Humberto João Barbosa dos Santos e pela segunda 

Secretária D. Maria Filomena Cunha Santos Nogueira ------------------------------------------------------ 

--------Procedeu-se à chamada e verificou-se que faltaram por motivo justificado os seguintes 

Membros: Marta Sofia Correia Gonçalves e Maria de Jesus Magalhães Vieira Elias. ------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA comunica que tem em seu poder um pedido de constituição de 

um Grupo Municipal, mais especificamente o Grupo CDS/PP. Desta forma passam a ter o PS, o 

PSD e o Grupo CDS/PP. Este último é constituído pelos seguintes Membros: Rogério António 

Lima, Manuel José Sousa Pinto Vilela e Maria Arminda Paredes Cardoso Ferreira. -------------------- 
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--------PRESIDENTE DA MESA dá início à Ordem de Trabalhos, introduzindo o Ponto Um 

“Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia (e seu substituto) para assistir ao XVII 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses” e dá a palavra ao Sr. Presidente da 

Câmara para apresentar o mesmo: ------------------------------------------------------------------------------

-------PRESIDENTE DA CÂMARA: Inicia desejando que o Mandato decorra com respeito 

pelas normas democráticas e que todos saibam colocar os interesses do Concelho acima das 

querelas político-partidárias inúteis. Relativamente a este Ponto da Ordem de Trabalhos, esclarece 

que no início de cada Mandato há sempre um Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, indo realizar-se este ano em Viseu, nos dias 04 e 05 de Dezembro, pelo que a 

Assembleia Municipal tem que eleger um representante das Juntas de Freguesia para estar presente 

nesse mesmo Congresso. Esclarece ainda que por inerência da Lei, o Presidente da Câmara e o 

Presidente da Assembleia Municipal, são os outros representantes dos Órgãos da Autarquia que 

estarão presentes no referido Congresso. ----------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA: Abre ronda de Inscrições, tendo-se inscrito os seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------MEMBRO TELMO PINTO: Dá as boas vindas aos novos Membros da Assembleia 

Municipal, desejando as maiores felicidades e que o contributo de todos origine o melhor para o 

Concelho de Alijó; aos Membros que transitaram do Mandato anterior deseja um bom trabalho. 

Pede em nome pessoal e em nome da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Cotas, desculpa pelo 

facto de não terem estados presentes aquando da tomada de posse desta Assembleia, contudo não 

foi possível por motivos inadiáveis. Relativamente ao Ponto da Ordem de Trabalhos, em nome da 

Bancada do Partido Socialista, indica o nome do Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Pinhão,  

Pedro Perry, como Presidente de Junta efectivo para o Congresso e como suplente, a Sra. Presidente 

da Junta de Freguesia de Cotas, Estela Teixeira. -------------------------------------------------------------- 

--------MEMBRO PEDRO PIMENTEL: Indica que é com enorme alegria que torna à 

Assembleia Municipal, felicitando os novos Membros e desejando felicidades para os restantes 

Membros. Indica ainda que terão sempre da Bancada do Partido Social Democrata, apoio para tudo 

aquilo que seja o bem essencial para o Concelho de Alijó, desejando que estejam todos unidos 



 3 

nesses pontos. Relativamente ao Ponto da Ordem de Trabalhos, o Partido Social Democrata, não 

indica nenhum Presidente de Junta e deseja felicidades aos Presidentes de Junta que irão estar no 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. ------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA: Informa que é uma eleição pessoal e serão distribuídos os 

boletins do voto, onde colocarão “sim”, “não” ou em branco, sendo aprovado por maioria com 37 

votos “sim” e 01 voto “não”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA: Introduz o Ponto Dois da Ordem de Trabalhos “Eleição de 

um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios”. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara a fim de apresentar o mesmo: ----------  

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Informa que este Ponto é uma obrigação que decorre da 

própria Lei, tendo que eleger um representante dos Presidentes de Junta na Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, que é constituída por várias entidades e instituições; as 

Autarquias/Juntas de Freguesia têm que ter um representante que sobre esta matéria possa fazer o 

interface e a coordenação entre a Comissão e as restantes Juntas de Freguesia, particularmente com 

as que têm uma mancha florestal significativa. ---------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA: Abre Período de Inscrições, tendo-se inscrito os seguintes 

Membros: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------MEMBRO TELMO PINTO: Em nome da Bancada do Partido Socialista indica o Sr. 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã, António Fernandes, dando continuidade ao trabalho 

que o mesmo tem desenvolvido no último Mandato. Tratando-se de uma Freguesia com uma 

mancha significativa de floresta e a norte do Concelho, entende que este será a pessoa que melhor 

representará os Srs. Presidentes de Junta na referida Comissão. --------------------------------------------   

--------MEMBRO PEDRO PIMENTEL: Informa que relativamente a este Ponto da Ordem de 

Trabalhos, a Bancada do Partido Social Democrata não irá apresentar nenhum nome, aprovando 

assim o nome do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã, António Fernandes. --------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA coloca a votação o Ponto Dois da Ordem de Trabalhos  

“Eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios”e sendo um voto pessoal, são distribuídos os boletins de voto onde 
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colocarão “sim”, “não” ou em branco, sendo aprovado por maioria com 01 voto em branco e 36 

votos “sim” . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA MESA introduz o Ponto Três da Ordem de Trabalhos “Eleição de 4 

elementos designados pela Assembleia Municipal para fazerem parte da Comissão alargada de 

Protecção de Crianças e Jovens”. Indica que os Membros eleitos pela Assembleia Municipal são 

eleitos por dois anos renováveis até ao limite de seis anos. Tal foi o que sucedeu com os Membros 

que estão na Comissão Alargada da Assembleia Municipal, que depois de eleitos, estão lá não como 

Membros da Assembleia Municipal mas como cidadãos eleitores. A sua substituição depende da 

vontade própria ou, terminado o seu Mandato, não ser renovado. No caso concreto dos Membros 

eleitos para a Comissão Alargada, existem três Membros que fazem dois anos apenas em Março de 

2010, podendo ser renovado, ou não, pela Assembleia, trata-se dos seguintes Membros: Domingos 

Aurélio, Miguel Cartageno e Fátima Barros; indica que há ainda outro caso, referente ao Dr. Aníbal 

Ferreira que, em sede de Comissão, manifestou que “por ética”, deveria ser a Assembleia a 

pronunciar-se sobre a sua substituição. Dá a palavra ao Sr. Presidente da Câmara fim de prestar 

esclarecimentos: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------PRESIDENTE DA CÂMARA: Informa que o documento enviado para os Membros da 

Assemblei é apenso a este Ponto da Ordem de Trabalhos. Informa ainda que pediram um 

esclarecimento à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco porque havia uma dúvida, 

pois sendo um novo Mandato e iniciando-se este, quer a nível de Membros da Assembleia, quer dos 

Srs. Presidentes de Junta, quer da Câmara e dos Srs. Vereadores, colocava-se a possibilidade de 

haver substituições; estava em causa o saber se eram obrigados a fazer nesta Assembleia, uma nova 

nomeação ou se os que já estavam eleitos deviam terminar os seus Mandatos. O esclarecimento que 

obtiveram foi que, a partir do momento em que são eleitos, não são eleitos por serem Membros da 

Assembleia, nem por serem Presidentes de Juntas mas como cidadãos. Desta forma, devem terminar 

o seu Mandato e tendo em conta que o mesmo termina em Março, a única hipótese de tal não 

acontecer, seria a renúncia por parte dos eleitos, obrigando à sua substituição. Indica que se os 

referidos elementos não quiserem renunciar, terão que terminar o Mandato em Março e nessa data 

punham a hipótese de eleger novos ou renovar até ao limite permitido por Lei. -------------------------
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--------PRESIDENTE DA MESA: Abre Período de Inscrições, tendo-se inscrito os seguintes 

Membros:------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------MEMBRO PEDRO PIMENTEL: Refere que concorda com a intervenção do Sr. 

Presidente da Câmara, não sendo lógico que haja uma eleição e em nome da Bancada do Partido 

Social Democrata, indica que continuam a ter toda a confiança no Dr. Aníbal Ferreira para que 

continue naquele cargo, não tendo renunciado nem pedido a sua demissão, devendo continuar até ao 

final do seu Mandato. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------MEMBRO TELMO PINTO: Indica que a sua intervenção vai ao encontro do que foi 

referido e quando terminarem o Mandato, serão eleitos os novos elementos, se assim o entenderem. 

Indica ainda que tem dúvida se renunciou ou não, se tem que o fazer por escrito ou não, se 

manifesta apenas a vontade, se coloca apenas à consideração da Assembleia Municipal, 

pretendendo ser esclarecido. -------------------------------------------------------------------------------------

--------O PRESIDENTE DA MESA: Esclarece que o Dr. Aníbal Ferreira manifestou 

pessoalmente que entendia que, uma vez que tinha sido eleito pela anterior Assembleia, devia ser 

confirmado ou não por esta Assembleia, por uma questão de ética, considerando correcta a posição 

do mesmo. Esclarece ainda que trouxe esta questão à Assembleia Municipal, para que se possam 

pronunciar. Indica que dado que a Assembleia concorda e confirma a eleição do mesmo, deverá 

manter-se até final de Junho, data em que perfaz os seis anos de Mandato. Informa que vai ser 

distribuído o Regimento da Assembleia Municipal para que seja analisado pelos Membros e numa 

próxima reunião se possam manifestar sobre o mesmo. ----------------------------------------------------- 

--------O PRESIDENTE DA MESA dá por terminados os trabalhos. --------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual para constar e devidos efeitos, se lavrou 

a presente Acta que, depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo Membros da Mesa. -------------- 


