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ATA Nº 12/2017 

Aos 23 dias do mês de outubro de 2017 realizou-se, na Sala de Reuniões da 

Assembleia Municipal, a primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal 

de Espinho, após a sua respetiva instalação, para efeitos de eleição da mesa, nos 

termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro 

(alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e alterada e 

parcialmente revogada pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. Presidiu aos 

trabalhos o cidadão Guy Alberto Correia Costa Viseu, pelo facto de ter encabeçado a 

lista mais votada, que foi a do Partido Social Democrata, tendo convidado os Srs. 

Vogais Ricardo Bastos Sousa (PSD) e Maria Filomena Maia Gomes (PS) para 

secretariar a Mesa.  

Fez-se constar que a cidadã eleita pela lista do Partido Social Democrata - PSD: 

Teresa Manuel Dias Leite de Carvalho e Magalhães e o cidadão eleito pela lista do 

Partido Socialista – PS: Guilhermino Pedro de Sousa Pereira comunicaram, em tempo 

oportuno, que se encontravam impedidos de estarem presentes no ato de instalação 

da Assembleia Municipal, bem como na primeira reunião convocada, tendo solicitado 

que as suas tomadas de posse fossem efetuadas em data posterior, nos termos legais 

aplicáveis. 

O Sr. Guy Alberto Correia Costa Viseu deu início à reunião e informou que tinham sido 

apresentadas duas listas para eleição da Mesa da Assembleia Municipal, sendo uma do 

PS - Partido Socialista, composta pelos Srs. Maria Filomena Maia Gomes (Presidente 

da Mesa), Guilhermino Pedro de Sousa Pereira (primeiro secretário) e Rosa Martins de 

Freitas Duarte (segundo secretário) e outra do PSD – Partido Social Democrata, 

composta pelos Srs. Guy Alberto Correia Costa Viseu (Presidente da Mesa), António 

Manuel Pinto de Oliveira (primeiro secretário) e Graça Hermínia Conceição Dias Pereira 

(segundo secretário). 

O Vogal Ricardo Sousa pediu a palavra e disse que o Sr. Guilhermino Pedro de Sousa 

Pereira, da lista do PS, ainda não tinha tomado posse, pelo que não podia ser 

submetido a sufrágio. Tomou então a palavra o vogal António José Nunes Teixeira 

Lopes que propôs a substituição do Sr. Guilhermino Pedro de Sousa Pereira pela Vogal 

Joana Raquel da Silva Devezas. 



 2 

De seguida, procedeu-se à votação das duas listas, por escrutínio secreto, tendo-se 

obtido os seguintes resultados: 2 votos em branco; Lista do PS: 12 votos a favor; 

Lista do PSD: 9 votos a favor.  

Face ao resultado da votação, a Mesa da Assembleia Municipal de Espinho ficou 

constituída por: Presidente da Mesa – Maria Filomena Maia Gomes; Primeiro 

Secretário - Joana Raquel da Silva Devezas; Segundo Secretário - Rosa Martins de 

Freitas Duarte, tendo os mesmos tomado os seus respetivos lugares na mesa da 

Assembleia Municipal.  

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente da Mesa deu por encerrados os 

trabalhos da primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal de Espinho 

para o novo mandato autárquico no quadriénio de 2017-2021. 

Para constar e devidos efeitos, nos termos do disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 60.º 

do Regimento, lavrou-se a presente ata, que tem como suporte gravação digital de 

tudo quanto ocorreu na respetiva reunião, e vai ser assinada pela Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal e por mim, Isaura Maria Gomes Pinto da Rocha Gonçalves, 

funcionária municipal da Divisão de Gestão Administrativa, Financeira e Turismo, 

designada para o efeito, que a elaborei nos termos legais.  

A Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, 

_____________________________________ 

A Funcionária Municipal, 

_____________________________________ 


