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MUNICÍPIO DE VISEU 
FREGUESIA DE CAMPO 

 

ATA AVULSA  

DA 

INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE 

FREGUESIA 

 

PARA O QUADRIÉNIO DE 2021/2025 

 

 

(artigo 8.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro) 

---- Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nesta freguesia 

de Campo e no edifício da Sede da Junta de Freguesia, sito na Estrada da Liberdade nº 69 

– Vila Nova do Campo, onde se encontrava presente o Senhor José Paulo da Silva Simões 

Nunes, Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, compareceram pessoalmente, 
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para, em conformidade com o disposto no artigo oitavo da Lei cento se sessenta e nove 

barra noventa e nove, de dezoito de setembro, com a redação dada pela Lei cinco traço A 

barra dois mil e dois, de onze de janeiro, conjugado com o artigo duzentos e vinte e cinco 

da Lei Orgânica um barra dois mil e um, se proceder à instalação da Assembleia de 

Freguesia de Campo , para o quadriénio dois mil e vinte e um a dois mil e vinte e cinco, 

os seguintes cidadãos a seguir identificados, tendo sido escolhido por aquele presidente 

instalador, nos termos do número dois do artigo oitavo do citado diploma legal, para 

redigir e subscrever esta ata, a cidadã também eleita, Carla Maria Ferreira dos Santos 

Lima, casada, 49 anos, portadora do cartão de cidadão número 09774831 5 ZX3. --------. 

---- Eleitos pelas listas pertencentes aos Partidos (movimentos ou coligações), com a 

seguinte ordenação:  --------------------------------------------------------------------------------- 

- Carlos Alberto dos Santos Lima, casado, cinquenta anos, portador do cartão de cidadão 

número 09651737 9 ZY8; 

- Elisabete Isabel Ferreira da Ponte Figueiredo, casada, cinquenta e dois anos, portadora 

do Cartão de Cidadão número 08541228 7 ZX4; 

- Carla Maria Ferreira dos Santos Lima, casada, quarente e nove anos, portadora do Cartão 

de Cidadão número 09774831 5 ZX3; 

- Virgilio da Almeida Santos, viúvo, sessenta e um anos, portador do Cartão de Cidadão 

número 06395321 8 ZX1; 

- Carlos Alberto Martins Figueiredo, casado, quarenta e três anos, portador do Cartão de 

Cidadão número 1167940 1 ZX9; 

- José Paulo da Silva Simões Nunes, casado, cinquenta e três anos, portador do Cartão de 

Cidadão número 07830491 1  

 

ZX5; 

- Maria Manuela Nunes Ferreira Marques, casada, quarenta e cinco anos, portadora do 

Cartão de Cidadão número 11615860 3 ZW5; 
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- Cláudia Lopes Marques, casada, quarenta e três anos, portadora do Cartão de Cidadão 

número 11334425 2 ZX1; 

- Carlos Jorge Carvalho Ferreira, solteiro, quarenta e cinco anos, portador do Cartão de 

Cidadão número 19771987 8 ZX2; 

que foram eleitos para aquele Órgão de Freguesia, por sufrágio universal e direto, em 

ato realizado no passado dia vinte e seis de setembro de dois mil e vinte e um. ----------- 

---- Verificadas a identidade e legitimidade dos membros presentes antes indicados, o 

Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, atrás mencionado, declarou-os 

investidos nas suas funções, declarando instalada a Assembleia de Freguesia, podendo 

consequentemente entrar em atividade. Para constar e para os devidos efeitos se lavrou 

a presente ata, que fica rubricada pelo Presidente Instalador e por mim, Carla Maria 

Ferreira dos Santos Lima, que a redigi, a qual, após ter sido lida em voz alta na presença 

simultânea de todos os intervenientes, foi aprovada e vai por todos ser assinada.-------- 

O Presidente: __________________________________________________________ 

1.º Mandato :___________________________________________________________ 

2.º Mandato :___________________________________________________________ 

3.º Mandato :___________________________________________________________ 

4.º Mandato :___________________________________________________________ 

5.º Mandato :___________________________________________________________ 

6.º Mandato :___________________________________________________________ 

7.º Mandato :___________________________________________________________ 

8.º Mandato :___________________________________________________________ 

9.º Mandato :___________________________________________________________ 

O Secretário:____________________________________________________________  
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---- Seguidamente, para a eleição dos vogais para a Junta de Freguesia, foi apresentada 

à Mesa uma proposta por parte do cidadão melhor posicionado nas listas, Carlos Alberto 

dos Santos Lima, indicando os cidadãos Carla Maria Ferreira dos Santos Lima e Virgílio 

de Almeida Santos, a que foi atribuída a letra “A”. O resultado da votação pautou-se por 

cinco votos a favor e quatro em branco, pelo que os referidos membros foram eleitos 

vogais da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

---- Dando continuidade aos trabalhos, foi dada posse aos membros eleitos pelo Partido 

Social democrata, em substituição dos membros que foram eleitos para o Executivo da 

Junta de Freguesia, a saber: ------------------------------------------------------------------------------ 

- Nuno Miguel Gomes da Costa, casado, quarenta e quatro anos, portador do Cartão de 

Cidadão número 11028383 0 ZX3; 

- Agostinho Seixas Simões santos, casado, cinquenta e quatro anos, portador do Cartão 

de Cidadão número 07750860 2 ZY4; 

- Ana Marisa Seixas Marques, solteira, trinta e oito anos, portadora do Cartão de Cidadão 

número 12350215 2 ZX0; 

--- A seguir passou-se à eleição da Mesa da Assembleia de Freguesia, tendo sido 

apresentada a seguinte proposta: ---------------------------------------------------------------------- 

Presidente – José Paulo da Silva Simões Nunes, 1ª Secretária – Cláudia Lopes Marques e 

2ª Secretária – Ana Marisa Seixas Marques. A proposta pautou-se por cinco votos a favor 

e quatro em branco. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

---- Por fim, o Presidente da Junta de Freguesia eleito agradeceu a presença de todos, 

desejando que este quadriénio seja marcado por um trabalho colaborativo de 

acompanhamento e fiscalização construtiva da atividade da junta de Freguesia. Pelas 

vinte e uma horas foi encerrada a sessão pelo Presidente ada Mesa da Assembleia. Para 

constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, que fica rubricada pelo 

Presidente Instalador e por mim, Carla Maria Ferreira dos Santos Lima, que a redigi, a 

qual, após ter sido lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, 

foi aprovada e vai por todos ser assinada.------------------------------------------------------------- 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


