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ATA  N.º  9/2017 
 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO DA  
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE ,  

PARA O MANDATO DO QU ADRIÉNIO DE 2017  A 2021,  
REALIZADA NO DIA 20  DE OUTUBRO DE 2017:  

 
Aos vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e dezassete, no Auditório do 

Edifício Cultural do Município de Peniche, sito na Rua dos Hermínios, na cidade, 
freguesia e concelho de Peniche, estando presentes os senhores Maria João Estevam 
Avelar Rodrigues (PSD), Américo Araújo Gonçalves (PS), António José Ferreira Sousa 
Correia Santos (CDU), Inês Grandela Nunes Lourenço (GCEPP), Ademar Vala Marques 
(PSD), Henrique André da Silva Estrelinha (PS), António Paulo Brandão Moniz de Jesus 
(GCEPP), Sofia Cecílio Barradas (PSD), José António Bombas Amador (CDU), Licínio 
Pereira (GCEPP), Nuno Carlos Alvelos Nico (PSD), Ana Catarina Manjolinho Mamede 
(PS), Vanda Margarida Duarte Pinto Ferreira (GCEPP), Célia Sousa Martins (PSD), 
Mariana da Conceição Santos Rocha (CDU), Ângelo Miguel Ferreira Marques (PS), Carlos 
Manuel de Sousa Policarpo (GCEPP), Bruno Miguel Vieira Rasteiro (PSD), Rui Vasco 
Pereira Serpa Malheiros Cativo (GCEPP), Maria Madalena de Matos Vilhena Sustelo Rosa 
(PSD),  membros da Assembleia Municipal de Peniche eleitos diretamente no sufrágio 
realizado no dia 1 de outubro de 2017, e os senhores Afonso Rosário Costa Clara (PSD), 
Pedro Henrique Lourenço Barata (PS), Teresa Cecília Batista Lopes (GCEPP) e Jorge 
Alberto Bombas Amador (CDU), respetivamente Presidentes das Juntas de Freguesias de 
Atouguia da Baleia, Ferrel, Peniche e Serra d'El-Rei, reuniu-se a Assembleia Municipal 
de Peniche para a sua primeira sessão do mandato autárquico para o quadriénio de 2017 
a 2021, para efeitos da eleição do presidente e secretários da mesa, nos termos do número 
um do artigo quarenta e cinco da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e 
nove, de dezoito de setembro. 

Não compareceu à sessão o senhor Gonçalo Nuno Rodrigues Brás (GCEPP). 
Em obediência ao disposto na supramencionada disposição legal, a senhora Inês 

Grandela Nunes Lourenço, eleita pela lista do Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche 
(GCEPP), na qualidade de segunda cidadã da lista mais votada, declarou aberta a sessão, 
pelas vinte e duas horas e trinta e cinco minutos, e convidou, o que foi aceite, os dois 
cidadãos que encabeçavam as outras duas listas mais votadas, a senhora Maria João 
Estevam Avelar Rodrigues, eleita pelo Partido Social Democrata (PSD), e o senhor 
Américo de Araújo Gonçalves, eleito pelo Partido Socialista (PS), para fazerem parte e 
constituírem a Mesa Provisória. 

 
ELEIÇÃO DA MESA:  

 
A senhora Presidente da Mesa Provisória explicou o processo de eleição da Mesa 

da Assembleia Municipal, e após ter sido deliberado, por unanimidade, que a eleição do 
Presidente e Secretários fosse de forma uninominal, declarou aberto o processo de eleição 
e solicitou a apresentação de candidaturas para o cargo de Presidente da Mesa. 

A senhora Inês Lourenço (GCEPP) informou que o Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche não iria apresentar candidato para a presidência da Mesa da Assembleia 
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Municipal. 
A senhora Sofia Barradas (PSD), em nome do Partido Social Democrata, 

apresentou a candidatura do senhor Ademar Marques (PSD) para a presidência da Mesa 
da Assembleia Municipal. 

O senhor Américo Gonçalves (PS), em nome do Partido Socialista, apresentou se 
a si próprio como candidato à presidência da Mesa da Assembleia Municipal. 

 O senhor José Amador (CDU), em nome da Coligação Democrática Unitária, 
apresentou a candidatura do senhor António José Correia (CDU) para a presidência da 
Mesa da Assembleia Municipal. 

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de onze (11) 
votos para o senhor Américo Gonçalves (PS), oito (8) votos para o senhor Ademar 
Marques (PSD), quatro (4) votos para o senhor António José Correia (CDU) e um (1) voto 
em branco. 

De seguida, a senhora Presidente da Mesa Provisória solicitou a apresentação de 
candidaturas para o cargo de Primeiro Secretário. 

A senhora Inês Lourenço (GCEPP) informou que o Grupo de Cidadãos Eleitores 
Por Peniche não iria apresentar candidato para o cargo de Primeiro Secretário da Mesa 
da Assembleia Municipal. 

O senhor Ademar Marques (PSD) informou que o Partido Social Democrata não 
iria apresentar candidato para o cargo de Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal. 

O senhor Américo Gonçalves (PS) informou que o Partido Socialista não iria 
apresentar candidato para o cargo de Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal. 

O senhor José Amador (CDU) informou que a Coligação Democrática Unitária 
não iria apresentar candidato para o cargo de Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal. 

Após alguns minutos de pausa, a senhora Inês Lourenço (GCEPP) informou que 
o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche apresentava a candidatura do senhor Licínio 
Pereira (GCEPP) para o cargo de Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal. 

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de doze (12) 
votos a favor, seis (6) votos contra e seis (6) votos em branco. 

Seguidamente, a senhora Presidente da Mesa Provisória solicitou a apresentação 
de candidaturas para o cargo de Segundo Secretário, não tendo sido apresentada 
qualquer candidatura. 

O senhor Américo Gonçalves (PS) solicitou uma pausa de alguns minutos para 
se reunir com os membros da sua bancada. 

Após uma pausa de dois minutos, a senhora Teresa Lopes (GCEPP) informou 
que o Grupo de Cidadãos Eleitores Por Peniche apresentava a candidatura do senhor 
Carlos Policarpo (GCEPP) para o cargo de Segundo Secretário da Mesa da Assembleia 
Municipal. 

Efetuada a votação, por escrutínio secreto, apurou-se o resultado de treze (13) 
votos a favor, cinco (5) votos contra e seis (6) votos em branco. 

 
Deliberação n.º 39/2017: Tendo em consideração os resultados das votações 



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PENICHE * Ata da Sessão de 20.10.2017  *  Livro 27  *  Fl. 303 

antecedentes, ficou a Mesa da Assembleia Municipal de Peniche, para o mandato 
autárquico do quadriénio de 2017 a 2021, constituída da seguinte forma: Presidente da 
Mesa e Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, nos termos do n.º 5 do artigo 46.º 
da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro – Américo Araújo Gonçalves; Primeiro Secretário – 
Licínio Pereira; e Segundo Secretário – Carlos Manuel de Sousa Policarpo. 

 
Os senhores Américo Gonçalves (PS), Licínio Pereira (GCEPP) e Carlos Policarpo 

(GCEPP) tomaram os seus lugares na Mesa da Assembleia Municipal. 
O senhor Presidente da Mesa, Américo Gonçalves (PS), agradeceu à Assembleia 

Municipal, felicitou o senhor Presidente da Câmara, Henrique Bertino (GCEPP), e 
informou que a Mesa iria reunir-se para marcar a data da próxima sessão da Assembleia 
Municipal. 

 
APROVAÇÃO DA MINUTA D A ATA :  

 
Deliberação n.º 40/2017: Para efeitos de execução imediata, nos termos do 

número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um da lei número setenta e cinco 
barra dois mil e treze, de doze de setembro, submetida a votação a minuta da presente 
ata, constatou-se a sua aprovação, por unanimidade. 

 
ENCERRAMENTO :  

 
Sendo vinte e três horas, o senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a 

sessão, da qual, para constar, se lavrou a presente ata, que contém um resumo do que de 
essencial nela se passou, nos termos do número um do artigo quinquagésimo sétimo do 
anexo um da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que 
eu, Josselène Nunes Teodoro, Chefe da Divisão de Administração e Finanças, em regime de 
substituição, subscrevo e com o senhor Presidente da Mesa assino. 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 

Chefe da Divisão de Administração e Finanças, 
em regime de substituição, 

 
(assinado no original) 

_____________________________________ 
 


