ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
ACTA DA SESSÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E NOVE
Sessão de Instalação do Órgão
(Câmara)

Aos trinta dias do Mês de Outubro do ano dois mil e nove, reuniu no Salão
Nobre do Edifício Paços do Concelho, sito na Rua Dionísio Saraiva, em
Almeirim, presidida por Manuel Luís da Cruz Bárbara, Presidente da
Assembleia Municipal cessante, a fim de proceder à instalação da Câmara
Municipal deste Município, para o mandato de dois mil e nove, dois mil e treze
que resultou das eleições realizadas em onze de Outubro de dois mil e nove,
conforme Edital de apuramento geral, datado de treze de Outubro de dois mil e
nove nos termos dos números um e dois do artigo sessenta, da Lei número
cento sessenta e nove, barra noventa de nove, de dezoito de Setembro, com
as alterações introduzidas, pela Lei cinco A, barra dois mil e dois, de onze de
Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO-------------------------------------------------------------------- (Artigo sessenta da Lei cento e sessenta e nove de noventa e nove) ------------------------------

Sendo vinte horas e cinquenta minutos, deu-se início aos trabalhos, tendo o
Presidente da Assembleia cessante efectuado a leitura da “Ordem do Dia”
constante do Edital datado de treze de Outubro de dois mil e nove, cujo teor
trata da Instalação da Câmara Municipal de Almeirim para o mandato de dois
mil e nove, dois mil e treze que resultou das eleições realizadas em onze de
Outubro de dois mil e nove, conforme Edital de apuramento geral, datado de
treze de Outubro de dois mi e nove, os seguintes cidadãos eleitos: ---------------I – José Joaquim Gameiro de Sousa Gomes, portador do Bilhete de Identidade
número 2237184, emitido pelo Arquivo de Identificação de Santarém, em nove
de Maio de dois mil e um, residente na Rua Condessa da Junqueira, número
cento e oito – A, em Almeirim. ----------------------------------------------------------------_____________________________________________________________________________
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II – Pedro Miguel César Ribeiro, portador do Bilhete de Identidade número
10278256, emitido pelo arquivo de Identificação de Santarém em um de
Outubro de dois mil e um, residente na Rua Infante D. Henrique, número treze,
em Almeirim. ---------------------------------------------------------------------------------------III – Francisco Manuel Maurício do Rosário, portador do Bilhete de Identidade
número 2026036-9, emitido pelo Arquivo de Identificação de Santarém em vinte
e quatro de Novembro de dois mil e quatro, residente na Rua António Sérgio,
número vinte e dois – A, primeiro andar esquerdo, em Almeirim. -------------------IV – Maria Emília Castelo Arsénio Botas Moreira, portadora do Bilhete de
Identidade número 5499212, emitido pelo arquivo de Identificação de Santarém
em oito de Abril de dois mil e nove, residente na Rua José Peixe, em Fazendas
de Almeirim. ---------------------------------------------------------------------------------------V – José Carlos Silva, portador do Bilhete de Identidade número 4579572,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Santarém em trinta e um de Março de
mil novecentos e noventa e oito, residente na Rua D. Gonçalo da Silveira,
número vinte e sete, em Almeirim. -----------------------------------------------------------VI – José Manuel Aranha Figueiredo, portador do Cartão do Cidadão número
01113719, residente na Rua Augusto do Carmo Ribeiro, número vinte e cinco,
primeiro andar direito, em Almeirim. ---------------------------------------------------------VII – Maria de Fátima Rodrigues Pina Cardoso, portadora do Cartão do
Cidadão número 628796, residente na Rua Almirante Reis, número um,
primeiro andar esquerdo, em Almeirim. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a
identidade dos eleitos, o Presidente da Assembleia cessante, Manuel Luís da
Cruz Bárbara, declarou-os investidos nas suas funções, sendo Presidente da
Câmara Municipal de Almeirim, José Joaquim Gameiro de Sousa Gomes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concluído o acto de posse dos membros da Câmara Municipal, o Presidente
da Assembleia cessante, Manuel Luís da Cruz Bárbara, deu a palavra ao
_____________________________________________________________________________
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Presidente da Câmara Municipal de Almeirim. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Terminada a intervenção do Senhor Presidente da Câmara de Almeirim,
seguiu-se um período de apresentação de cumprimentos ao Executivo da
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal
cessante foi declarada encerrada a reunião pelas vinte uma horas e quinze
minutos, da qual e para constar se lavrou a presente acta, a qual depois de lida
e aprovada será assinada pelo Presidente e Vereadores empossados. ----------A presente acta é constituída por três folhas, encontrando-se todas as páginas
rubricadas com excepção das últimas, que se encontram devidamente
assinada pelos membros presentes. --------------------------------------------------------E eu, Rui Manuel Louraço, Assistente Técnico, da Câmara Municipal de
Almeirim, elaborei a presente acta que lavrei e subscrevo. ---------------------------_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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