
ATA DA SESSAO EXTRAORDINARIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE EVORA 
REALIZADA NO DIA VINTE E SEIS DE 
NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM/ DO MANDATO 202112025. 

Aos vinte e seis dias do m2s de novembro de dois mil e vinte e urn pelas vinte e m a  horas, no Saliio 
Nobre do Ediflcio dos Paqos do Concelho, reuniu a Assembleia Municipal de ~ v o r a  com a seguinte 
Ordem do Dia: 

2. EleiqHo de um Presidente de Junta para representar as Juntas de Freguesia ou Unities 
de Freguesias do concelho no XXV Congress0 da Associaqiio Nacional de Municipios 
Portugueses; 

3. RepresentaqHo da AME no Conselho Municipal da Juventude de b o r a ,  nos termos da 
alinea b) do art." 4" do respetivo Regulamento; 

4. Representaqiio da AME na Assembleia Intermunicipal da CIMAC - Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central, nos termos da Lei n." 7512013, de 12 de setembro. 

Estiverarn presentes os membros da Mesa: 
Presidente - Jorge Quina Ribeiro de Araujo 
la Secretiiria - Ananias Delfim Courelas Quintano 
2" Secretiirio - Maria da NazarC Pereira Lanqa 

Em seguida, o Presidente precedeu h chamada dos deputados municipais eleitos, verificando-se as 
seguintes presenqas: 

- Maria Clara Canotilho Gracio; 
- JosC Manuel Martins dos Santos; 
- Paula Cristina Nobre de Deus; 
- Joiio Manuel Fialho de Sousa; 
- Maria Elmina Gouveia Barreira Lopes; 
- Diogo Costa Freitas Pestana de Vasconcelos; 
- Natanael JosC Carvalho da Vinha; 
- JosC Maria Rodrigues Figueira; 
- Ricardo JosC Sacristiio Cardoso (em substitui@io de Luis Filipe Braguez Caldeirinha Roma); 
- h a  Beatriz Mayorga Perez Cardoso; 
- Maria Cristina Correia Santos Mata; 
- h a  Raquel Sim6es de Abreu Taboleiros; 
- Lilia Graciete Zambujo Fidalgo; 
- Jogo Gonqalo Rebelo Femandes Costa; 
- Gertrudes da Conceiqgo Gomes Pastor; 



- Francisco Maria Gongalves Lopes Figueira; 
- Bruno Manuel dos Santos Martins; 
- Joaquim Jose Pombinho Faria; 
- Ant6nio Joio Tonaco Gavela; 
- Luis Carlos Fialho Pardal; 
- Francisco Manuel Branco de Brito; 
- Bernarda Julieta da Noite Cota; 
- Luis Carlos Fialho Ralo (em substituigiio de Florinda da Conceiqao Mendes Carvalho RUSSO); 
- David Miguel Mirrado Lopes; 
- Joaquim Antonio Filipe Pimpgo; 
- Redolfo Constantino Pereira; 
- Jose Vitorino Piteira; 
- Luis Miguel Caeiro Nico Ramalho; 
- Liicio Gabriel Ludovico Guerreiro; 
- Isidro JosC de Oliveira Lobo. 

A C h a r a  Municipal fez-se representar por: 
- Carlos Pinto de Sh; 
- Henrique Eva Ferreira Carvalho Sim-Sim; 
- Alexandre Manuel Rosa Varela; 
- Joiio Antonio Velhinho Sim8es (em substituiqh de Florbela da Luz Descalgo Fernandes); 
- Patricia Jose Correia Raposinho. 

Verificou-se a ausencia dos seguintes representantes da C h a r a  Municipal: JosC Gabriel Paixk 
Calixto e Lurdes Judite Dionisio Pratas Nico. 

Verificou-se que niio houve interveng8es por parte do publico presente. 

PONTO 1 - INFORMAC~ES 

Antes de dar mais informag6es, o Presidente da Assembleia Municipal por cortesia e por se tratar 
da primeira sessk com ordem de trabalhos, solicitou ao Presidente da Cbara ,  Carlos Pinto de S51, 
que dirigisse m a s  palavras aos membros da Assembleia Municipal. 

0 Presidente da CPmara agradeceu a cortesia e deixou urna saudagiio a mesa e aos membros da 
Assembleia Municipal, como ao publico e aos funcioniuios que diio apoio ii Assembleia. 
Comeqou por deixar algumas palavras de manifestagiio da parte da C h a r a  Municipal, de 
disponibilidade e de colaboraqiio com a Assembleia Municipal, quer ao nivel da mesa, quer ao nivel 
dos seus membros, na certeza de que todos t6m vontade de contribuir para uma melhor qualidade e 
melhores condiqges de vida e desenvolvimento do concelho de ~vora .  
Deixou uma nota relativamente a evoluqiio da pandemia no concelho, onde se tern estado a 
monitorizar e a perspetivar a sua evolugiio, a qua1 se prevC que sofia urn agravamento nas proximas 
semanas, embora ligeiramente abaixo dos n h e r o s  que estavam inicialmente projetados, ainda 
assim siio significativos e a previsiio 6 que continuem a amentar. 
De momento o concelho encontra-se no segundo nivel de risco, o risco elevado, contando com cerca 
de 80 casos ativos, no entanto ngo existem situaq8es de grande gravidade do ponto de vista de saude. 
Atualmente no hospital encontram-se 4 internados, 2 em enfermaria e 2 em cuidados intensivos, 
sendo que apenas 2 s b  do concelho de ~vora .  Assim sendo, aquilo que se vai procurar fazer C ter 



em atenglo a evoluq50 da pandemia, particularmente em recintos fechados, seguir as indicagdes da 
Saude Publica, e manter aquilo que forem as atividades municipais que siio compativeis com a 
situagiio que existe. 
Para terminar, agradeceu novamente a gentileza do Presidente Jorge Araujo e desejou a todos uma 
boa sessiio e que todos possam trabalhar em conjunto para o Concelho e para a populagiio de ~ v o r a .  

De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal comegou por informar que a Assembleia ja 
tem novas instalaqdes no Edificio dos Pagos do Concelho, mas ainda niio existe pessoal tecnico e 
administrativo. Acrescentou que o Presidente da Clmara gentilmente disponibilizou os serviqos da 
Dra. Elisabete Neves que tem dado todo o apoio necessario, o qual agradeceu, mas pretendia poder 
contar a breve prazo com um corpo tecnico e administrativo proprio da Assembleia, para recomegar 
a organizar os seus arquivos. 

Informou que a Fundagiio para os Estudos e Formaqb nas Autarquias Locais (FEFAL) fez saber 
que vai ministrar o modulo de introduqiio a gestiio financeira autarquica, modulo esse que e gratuito, 
mas a inscriqiio e obrigatoria, o qual se ira realizar no dia 4 de dezembro e que funcionara das 9h as 
13h. Atraves do secretariado, fara seguir as normas e as indicagdes para que os deputados que 
queiram seguir este curso de formagiio, o possam fazer e se possam inscrever. 
Comunicou ainda que ja foi solicitado a emissiio dos cartdes de identificaqiio dos deputados, os 
quais tem direito a um cartiio de identificaqiio com uma fotografia, mas o process0 esta parado 
porque ha muito poucas fotografias disponiveis e, portanto, solicitou aos deputados para as enviarem 
o mais rapido possivel para que se possam concluir os referidos cartdes. 
Esclareceu que foi feita uma solicitag50 para que seja atribuido um e-mail institucional da Clmara 
Municipal aos membros da Assembleia, assunto que tambem esta em tramitaqiio. 
Recordou que e possivel que seja necessario reunir no mi3 de dezembro, por um lado para indigitar 
os representantes a um conjunto vasto de comissdes autarquicas, e por outro o Presidente da Clmara 
fez saber que ha assuntos pendentes, de certa urghcia, que carecem de deliberaqiio da Assembleia. 

Informou tambem que, por cortesia, ofereceu a possibilidade aos Vereadores que encabegaram as 
listas a Clmara, para alem do Presidente da Ciimara, de fazerem chegar informaqdes que desejassem 
vincular, onde apenas o Vereador Jose Calixto manifestou interesse em que a Assembleia Municipal 
fosse informada, que em reuniiio de C h a r a  foi aprovado por unanimidade a proposta forrnulada 
pelo PS que visa a requalificaq30 da Escola Secundaria Andre de Gouveia. 

0 deputado Bruno Martins, relativamente a reuniiio ordinaria de dezembro, disse que pretendia 
solicitar a mesa que fossem enviados os documentos em formato digital, por e-mail ou pela gest5o 
documental como era habito, uma vez que por carta, para muitos dos deputados, niio e tiio pratico 
como desejavel. 
Um segundo ponto que queria salientar, e que embora seja uma sessiio extraordinaria, antes da 
ordem do dia deve ser dada a palavra ao publico, no caso ninguem se manifestou, mas deixou o 
alerta para as proximas reunides. 

0 Presidente da Assembleia Municipal disse que se pode ter enganado, mas a informag50 que 
dispunha C que nas reunides extraordinbias n3o havia lugar a intervengiio do publico. 

PONTO 2 - ELEICAO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA PARA REPRESENTAR AS 
JUNTAS DE FREGUESIA OU UNIOES DE FREGUESIAS DO CONCELHO NO XXV 
CONGRESS0 DA ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNIC~PIOS PORTUGUESES. 



0 Presidente da Assembleia Municipal, relativamente a eleigb de um Presidente de Junta para 
representar as Juntas de Freguesia no XXV Congresso da Associagiio Nacional de Municipios 
Portugueses, disse que tinham que eleger um Presidente de Junta efetivo e outro suplente e informou 
que o congress0 tera lugar nos dias 1 1 e 12 de dezembro. 
Neste contexto, convidou os diversos grupos municipais a pronunciarem-se sobre o assunto. 

0 deputado Jose Santos, em relagiio a este ponto, disse que a Coligagiio Mudar com Codlanga, 
pretendia apresentar uma proposta no sentido da representaqiio em causa, ser feita por Francisco 
Brito que, como se sabe, 6 o Presidente da Uniiio de Freguesias de ~vora .  E proposto este nome por 
3 rades, a primeira porque a pr6pria designagiio da Uniiio de Freguesia convida a essa 
representagiio, Uniiio das freguesias de ~vora ,  portanto, tem logo materializado o nome da cidade, 
a segunda porque C obviamente a freguesia mais simb6lica por ser o Centro Hist6rico Patrimdnio 
da Humanidade e em terceiro lugar porque permitiria tambCm a representagiio das 3 forgas politicas 
mais votadas, quer na Chara ,  quer na Assembleia pudessem estar representadas no Congresso da 
Associagiio Nacional de Municipios Portugueses. 

A deputada Paula de Deus deixou um cumprimento especial ao Presidente da Assembleia 
Municipal, aos secrethrios da mesa, ao Presidente da Chara ,  Vice-presidente da C h a r a  e a todos 
os funcionhrios que prestam apoio 9 Assembleia, e desejou que sejam 4 anos de um trabalho bastante 
proficuo que e isso que todos os que os elegeram esperam. 
Relativamente a este ponto o Partido Socialista apresentou como representante efetivo Luis Pardal 
e suplente Bernarda Cota, e desde logo tarnMm ele representa uma Uniiio de Freguesias, neste caso, 
a Uniiio de Freguesia Bacelo e Senhora da Saude. Frisou que todas as freguesias siio iguais e por 
isso niio ha freguesias simb6licas. Isso C um ato politico de representagiio, onde as freguesias rurais 
tem o mesmo tip0 de importiincia que tem as freguesias urbanas, as do centro histbrico, o mesmo 
tipo de importfincia que tern aquelas que esao para alCm das muralhas, e nesse sentido a proposta 
do Partido Socialista mantem-se e niio se revem nas palavras que ha pouco foram ditas pel0 deputado 
municipal que representa o PSD. 

A deputada Elmina Lopes, relativamente a esta matdria, disse que a CDU considerou que nesta 
quesao deve existir uma representaqiio o mais abrangente possivel do concelho e nesse sentido ha 
a necessidade de haver uma representagiio urbana e normalmente uma representagiio urbana C uma 
representqiio das freguesias rurais, e tem sido essa sempre a perspetiva nesta situqiio. Informou 
que niio viio apresentar uma proposta e acrescentou ainda que se viio abster neste ponto. 

0 deputado Joao Sousa disse que o Movimento Cuidar de ~ v o r a  sempre defendeu, desde o inicio, 
que deve haver pluralidade nas representagbes nos 6rgiios que representam o municipio, e neste caso 
entende para que essa representagiio fique plasmada para a eleigiio do Presidente da Junta que devera 
ser o Presidente da Junta mais votada. Porque o Presidente da Mesa da Assembleia representa o PS, 
o Presidente da C h a r a  representa a CDU e o Presidente da Junta sera o Presidente da Uniiio de 
Freguesias de ~vora ,  o Francisco Brito. 

Na sequencia das declarag6es anteriores, foram entregues na mesa duas listas, designadas pelas duas 
primeiras letras do alfabeto pela ordem de entrada, assim: 

Lista A: 
Efetivo: Francisco Manuel Branco de Brito (Presidente da UniHo das Freguesias de ~vora )  
Suplente: Sem suplente indicado. 



Lista B: 
Efetivo: Luis Carlos Fialho Pardal (Presidente da Uniiio das Freguesias do Bacelo e Sra. da Saude) 
Suulente: Bernarda Julieta da Noite Cota (Presidente da Junta de Freguesia dos Canaviais). 

Posto isto, procedeu-se a votaqiio em urna e feita a triagem dos boletins, apurou-se o seguinte 
resultado: 
Nove (9) votos a favor da lista A e dezasseis (16) votos a favor da lista B, registando-se tambem 
oito (8) votos em branco, pel0 que Luis Carlos Fialho Pardal (Presidente da Uniiio das Freguesias 
do Bacelo e Sra. da Saude) e Bernarda Julieta da Noite Cota (Presidente da Junta de Freguesia dos 
Canaviais) seriio representante efetivo e suplente, respetivamente, da Assembleia Municipal no 
Congresso em causa. 

0 deputado Luh Pardal, solicitou a palavra para agradecer a confianqa que h e  depositaram, e que 
6 com muita honra que vai representar todas as juntas de fieguesia e uniiies de freguesia do concelho 
de ~ v o r a  sem qualquer tipo de excegb no Congresso da Associagb Nacional de Municipios 
Portugueses. 

A deputada Paula de Deus interveio para cumprimentar o deputado municipal Luis Pardal pela 
eleiqiio e Bernardo Cota como suplente, e fazer da bancada do Partido Socialista as palavras de Luis 
Pardal quando diz que vai para representar todas as juntas de fieguesia. De facto as palavras de Luis 
Pardal para n6s siio de extremo significado, quando acabhos de ouvir que o Movimento Cuidar de 
~ v o r a  propunha que fosse um partido a representar as juntas e niio um representante da Assembleia 
Municipal independentemente da forqa partidhia que tivesse a capacidade de se fazer elevar para 
aldm do partido para representar as outras. Portanto, sublinhamos aqui aquilo que considerarnos o 
apoio do movimento ao Partido Social Democrata para aquilo que C a representaqiio de todas as 
juntas de freguesia do concelho de ~vora .  

A deputada Clara Graicio interveio para esclarecer que a seguir a votagk niio h i  discussiio, a 
seguir a uma votaqiio existem declaragiies de voto e niio existe qualquer tipo de discuss&o. 

A deputada Paula de Deus solicitou que a sua intervenqiio seja considerada como declaragiio de 
voto. 

0 deputado JoHo Sousa deu uso da palavra para usufruir do direito de resposta, frisando que foi 
claro quando disse que defendia a pluralidade de representaqiio, assim sendo o partido votou numa 
pessoa e niio numa forqa politica, niio tendo havido nenhurna coligqiio com ningudm, destacando 
que siio independentes desde o inicio e pretendem continuar a ser. Pediu aos deputados para niio 
seguir o caminho da maledicsncia porque niio 6 para isso que estiio reunidos, estando apenas para 
se focarem nos problemas do municipio e do concelho. Niio admite ataques pessoais porque niio 
esao ligados a ningudm, nunca estiveram, e salientou que votam em pessoas e niio votam em 
partidos. 

Declaraciio de voto da de~utada Paula de Deus: "Cumprimentar o deputado municipal Luis 
Pardalpela eleigb e Bernardo Cota como suplente, e fmer da bancada do Partido Socialista as 
palavras de Luis Pardal quando diz que vai para representar todas as juntas de3eguesia. De facto 
as palavras de Luis Pardal para n6s sdo de extremo signiJicado, quando acabdmos de ouvir que o 
Movimento Cuidar de ~ v o r a  propunha que fosse um partido a representar as juntas e ndo um 
representante da Assembleia Municipal independentemente da forga partidaria que tivesse a 
capacidade de se fmer elevar para alkm do partido para representar as outras. Portanto, 



1 sublinhamos aqui aquilo que consideramos o apoio do movimento ao Partido Social Democrats 
2 para aquilo que P a representagtio de todas as juntas depeguesia do concelho de ~vora" .  
3 
4 
5 PONTO 3 - REPRESENTACAO DA AME NO CONSELHO MUNICIPAL DA 
6 JUVENTUDE DE EVORA, NOS TERMOS DA A ~ N E A  B) DO ART.' 4" DO RESPETIVO 
7 REGULAMENTO 
8 
9 0 Presidente da Assembleia referiu que relativamente a representaqgo da Assembleia Municipal 

10 de fivora no Conselho Municipal de Juventude de fivora, nHo hh lugar a votaqgo porque cada forqa 
11 partidsria apresentarh o seu candidato, onde sHo tantos candidatos quanto o niunero de forqas 
12 partidsrias. 
13 Neste sentido, convidou os diversos grupos municipais a pronunciarem-se sobre o assunto. 
14 
15 A deputada Elmina Lopes revelou que a CDU indicava ela ~ r b r i a  como representante no 
16 Conselho Municipal de Juventude. 
17 @ 18 0 deputado Jose Santos comunicou que o Mudar Com Confianqa indicou Francisco Brito para o 
19 organism0 em causa. 
20 
21 A deputada Ana Beatriz Cardoso comunicou que o PS propunha ela prdvria como elemento para 
22 o Conselho Municipal de Juventude. 
23 
24 0 deputado Jolo Sousa disse que o Movirnento Cuidar de fivora indica para o Conselho Municipal 
25 de Juventude a deputada Maria Cristina Mata. 
26 
27 0 deputado Ricardo Cardoso disse que a sua forqa politica CHEGA designou o deputado 
28 municipal Luis Roma. 
29 
30 0 deputado Bruno Martins participou que o BE designava ele prbprio para a comissHo em causa. 
3 1 
32 Na sequencia das declaraqiies anteriores, forarn nomeados, por unanimidade, os seguintes , :: deputados: 

35 - Maria Elmina Gouveia Barreira Lopes (CDU), 
36 - Francisco Manuel Branco de Brito (Mudar Com Confianqa), 
37 - Ana Beatriz Mayorga Perez Cardoso (PS), 
38 - Maria Cristina Correia Santos Mata (Movimento Cuidar de ~vora) ,  
39 - Luis Filipe Braguez Caldeirinha Roma (CHEGA); 
40 - Bruno Manuel dos Santos Martins (BE). 
41 
42 
43 PONTO 4 - REPRESENTACAO DA AME NA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA 
44 CIlMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL, NOS 
45 TERMOS DA LEI N." 7512013, DE 12 DE SETEMBRO 
46 
47 
48 0 Presidente da Assembleia Municipal referiu que relativamente a representaqgo da Assembleia 
49 Municipal de ~ v o r a  na Assembleia Intermunicipal da CIMAC, devem eleger-se 4 representantes 
50 mais 1 suplente. 



Assirn, convidou os diversos grupos municipais a pronunciarem-se sobre o assunto. 

0 deputado Jose Figueira alertou o Presidente, uma vez que n k  fez referencia, que de acordo com 
o no 2 do art" 83 da lei 751201 3 s6 podem votar os membros diretamente eleitos para a Assembleia, 
ou seja, os Presidentes das Juntas de fieguesia nHo podem exercer o direito de voto. 

A deputada Elmina Lopes referiu que encetou negociaqbes no sentido de elaborar uma lista 
quadripartida para esta representaqgo, onde essa lista seria constituida por elementos das 4 forqas 
mais votadas do concelho, onde neste momento nHo houve um consenso desse tipo, no entanto 
apelaram que haja um intervalo para poderem ainda falar sobre esse assunto. 

A deputada Paula de Deus disse que sem prejuizo daquilo que for o entendimento relativamente 
ao intervalo, o Partido Socialista vai apresentar uma lista constituida por 4 elementos efetivos e um 
suplente. Em relaggo L negocimes nesta materia, se negociaqbes nil0 houve e nHo foi possivel 
chegar a consensos para a constituiqb da mesa, consideram que na representaqk da CIMAC, irgo 
assumir as suas funqbes e a representaqilo atraves de uma lista pr6pria. 

A deputada Elmina Lopes referiu que mantdm o requerirnento de um pequeno intervalo para 
elaborar uma lista. 

Ap6s as declaraqbes anteriores, o Presidente concedeu um intervalo de 10 minutos. 

Retomados os trabalhos, usaram da palavra os seguintes deputados: 

Jorge Araujo (PS), Natanael Vinha (PS), Elmina Lopes (CDU), Bruno Martins (BE) e Jose 
Santos (Mudar com Confianqa), cujas as intervenqBes nlo ficaram gravadas. 

Na sequencia das declaraqbes anteriores, que ngo foram possiveis transcrever porque nHo sHo 
audiveis, foram entregues na mesa duas listas designadas pelas duas primeiras letras do alfabeto, 
pela ordem de entrada: 

Lista A: 
Efetivos 
JosC Maria Rodrigues Figueira (CDU) 
JosC Manuel Martins dos Santos (Mudar Com Confianqa) 
JoHo Manuel Fialho de Sousa (Movimento Cuidar de ~vora )  
Maria Clara Canotilho Gracio (CDU) 
Suvlentes 
Gertrudes da Concei~Ho Gomes Pastor (CDU) 
Francisco Maria Gonqalves Lopes Figueira (Mudar Com Confianqa) 
Joaquim JosC Pombinho Faria (Movimento Cuidar de ~ v o r a )  
Ana Raquel Simbes de Abreu Taboleiros (Mudar Com Confianqa) 

Lista B: 
Efetivos 
Paula Cristina Nobre de Deus (PS) 
Natanael JosC Carvalho da Vinha (PS) 
Aria Beatriz Mayorga Perez Cardoso (PS) 
JoHo Gonqalo Rebelo Fernandes Costa (PS) 



Suplente 
Maria da Nazare Pereira Lanqa (PS) 

Assim sendo, o Presidente da Assembleia Municipal decidiu avanqar para a votaqilo em causa, 
atraves de escrutinio secreto. Feita a recolha destes e a sua contagem, apurou-se o seguinte resultado: 
treze (13) votos a favor da lista A, sete (7) votos a favor da lista B e um (1) voto em branco. 
De seguida, o Presidente revelou que se teria que aplicar o metodo de Hondt aos candidatos, 
podendo acontecer alteraqaes relativamente a composiqiio das listas. 
Assim sendo, chegou-se a conclusiio que os representantes da Assembleia Municipal para integrar 
a Assembleia Intermunicipal da CIMAC siio os seguintes: 

Efetivos 
Josh Maria Rodrigues Figueira (CDU) 
JosC Manuel Martins dos Santos (Mudar Com Confianqa) 
Jolo Manuel Fialho de Sousa (Movimento Cuidar de ~vora )  
Paula Cristina Nobre de Deus (PS) 
Su~lentes 
Gertrudes da Conceiqiio Gomes Pastor (CDU) 
Francisco Maria Gonqahes Lopes Figueira (Mudar Com Confianqa) 
Joaquim Jose Pombinho Faria (Movimento Cuidar de ~vora )  
Maria da NazarC Pereira Lanqa (PS) 

0 deputado JosC Figueira usou da palavra para recordar que ha 4 anos houve um problema na 
comunicqiio fi CIMAC, pel0 que apelou a mesa que enviem os nomes dos efetivos e dos suplentes 
de forma que a CIMAC tenha conhecimento dos mesmos. 

Declaraclo de voto da de~utada Paula de Deus: "A bancada do Partido Socialista ndo se rev2 
na incoer2nciapolitica das forgas partiddrias que ndo aceitaram integrar umaproposta plural para 
a Constitui@o da mesa desta Assembleia Municipal, 6rgdo que representa todos(as) os(as) 
municipes do concelho de ~ v o r a .  No entanto, hh uma coligagdo para a representa~do da 
Assembleia Municipal na Comissdo Intermunicipal da CIMAC - Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central, entre a CDU o Mudar Com Confanqa e o Movimento Cuidar de ~vora." 

0 deputado Francisco Figueira solicitou uma clarificqiio a mesa, no sentido de questionar se 
pode haver declaraqaes de voto quando as votaq6es silo secretas, porque juridicamente C a prirneira 
vez que vi2 isso. 
Tendo sido respondido que era possivel. 

Antes de terminar a sessiio, o deputado Josh Figueira pediu a palavra para alertar, embora o atual 
Presidente da Assembleia Municipal niio tenha responsabilidade sobre esta materia, que por 
necessidade de preparar a presente sessiio procurou ir ti pagina do site da Assembleia Municipal e 
verificou que toda a documentaqgo referente aos mandatos anteriores desapareceu do site, ou seja, 
atas do anterior mandato e de outros mandatos anteriores desapareceram do site. Neste sentido, 
recomendou que o Presidente pudesse junto dos serviqos que fazem a gestiio do respetivo site 
identificar o que C que se passa. 

0 deputado Jose Santos disse que ja teve a oportunidade de falar com o Presidente sobre o assunto, 
ainda assim solicitou que na pr6xima reuniiio a questiio da grelha de tempos fosse revista e acertada, 
porque como se pode verificar ha uma desproporqiio entre o nlimero de mandatos e o tempo previsto 
para cada forqa representada. Por exemplo, a coligaqiio Mudar Com Confianqa tem 5 mandatos e 



tem o mesmo tempo de forgas partidlirias que tem apenas urn, niio estando a menosprezar 
obviamente. Ja teve a oportunidade de transmitir esta nota ao Jorge Araujo e, portanto, pedia que na 
pr6xima reuniiio a quest20 dos tempos fosse estudada e alterada, embora nesta sessiio niio tenham 
levantado essa quest20, ate porque as quest6es em presenga niio exigiriam muito tempo de 
intervengiio, mas solicitava que o sistema pudesse ser revisto no futuro. 

0 Presidente da Assembleia Municipal referiu que 6 muito favoravel que se prepare assembleias 
atraves da conferencia de lideres, portanto cada forga partidhria sera representada por um elemento, 
e essa confergncia de lideres possa trabalhar um pouco os assuntos. Infelizmente a prirneira reuniiio 
correu mal porque o seu computador resolveu avariar e, portanto, ele pr6prio que tinha convocado 
a reuniiio niio pode participar. 
Posteriormente houve alguns deputados que manifestaram o desejo que a conferencia de lideres se 
processasse presencialmente, tambCm niio tem nada a opor e, portanto, a data da prdxima reuniiio 
sera proposta oportunamente. Provavelmente havera outros assuntos como por exemplo a grelha de 
tempos e ha tambem a necessidade de fazer algumas alteraq6es no Regimento da Assembleia. Pela 
pratica dos anos anteriores, podera aconselhar que algurna coisa se modifique, mas na sua ideia sera 
criar urn grupo de trabalho para trabalhar esse assunto e depois naturalmente os assuntos seriio 
trazidos a Assembleia jh um pouco trabalhados. 

SEGUNDA PARTE DESTINADA A 0  PUBLICO 

Verificou-se que ningukm do public0 usou da palavra. 

APROVACAO EM MINUTA 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanirnida.de, aprovar em minuta todas as deliberaq6es 
tomadas da presente ata, nos termos do n." 3 do art." 57" do Anexo I a Lei n." 75 1 2013, de 12 de 
setembro. 

Niio existindo mais assuntos para tratar, o Presidente da Assembleia Municipal deu por terminada 
a sessiio pelas vinte e duas horas e quinze rninutos, da qua1 para constar se elaborou a presente ata 
que os membros da Mesa subscrevem e assinam. 

0 PRESIDENTE D- 
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