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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SESIMBRA, 

REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 

 ---------- Aos vinte e dois dias do mês de novembro de 2021, no Auditório Conde de Ferreira, realizou-se 

entre as 19H00 e as 21H00, nos termos do artigo 3° do Regulamento Eleitoral da Comissão Executiva 

Metropolitana de Lisboa, aprovado por deliberação do Conselho Metropolitano de Lisboa de 28 de 

outubro de 2021, a sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Sesimbra (AMS), para efeitos da 

Eleição da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, tendo sido designados para desempenhar as 

funções de membros da Mesa da Assembleia de Voto do Município de Sesimbra, nos termos do artigo 

10° do Regulamento Eleitoral da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, os seguintes cidadãos: 

Presidente: João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso; Primeiro Secretário: Álvaro Manuel de Aguiar 

Monteiro e Segunda Secretária: Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes. ------------------------------------------------------ 

 ---------- A lista ordenada dos candidatos a membros da Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, 

aprovada pelo Conselho Metropolitano de Lisboa em 28 de outubro de 2021, era a seguinte: --------------- 

 ---------- Primeiro Secretário: Carlos Humberto de Carvalho; ------------------------------------------------------------ 

 ---------- Secretário Metropolitano: Irene Veloso; -------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Secretário Metropolitano: Filipe Ferreira; ------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Secretário Metropolitano: Emanuel Costa; ----------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Secretário Metropolitano: Carla Lopes. ---------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Por motivo do pedido de substituição do Deputado Municipal Sérgio Miguel Redondo Faias, 

recebido na Assembleia Municipal no dia 17 de novembro, foi convocado a comparecer na sessão o 

cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista (Partido Socialista), António Fernando 

Amiano Marques, a quem foi verificada a identidade e legitimidade de eleito no início dos trabalhos. ---- 

 ---------- Após este formalismo legal, e alterado o caderno eleitoral da Assembleia Municipal com a 

substituição do nome do Deputado Sérgio Miguel Redondo Faias pelo nome do Deputado António 

Fernando Amiano Marques, foi aberta a votação eram 19h00. -------------------------------------------------------- 

 ---------- Possuíam capacidade eleitoral ativa, nos termos do artigo 6º do Regulamento Eleitoral da 

Comissão Executiva Metropolitana de Lisboa, os membros eleitos diretamente para as assembleias dos 

municípios que integram a Área Metropolitana de Lisboa que, nos termos da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, estivessem em efetividade de funções na data em que se realizava o ato eleitoral, ainda que 

exercendo o mandato em regime de substituição temporária, pelo que foram convocados os seguintes 

Membros, correspondendo a 21 eleitores, numerados de 1 a 21:  ---------------------------------------------------  
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 ---------- Pelo Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária (CDU) -João Francisco da Conceição 

Ribeiro Narciso, Vítor Ribeiro Antunes, Sandra Marília Martins Rodrigues de Carvalho, Rui João Graça 

Rodrigues, Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro, 

João Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes e Pedro Miguel Pinto Mendes; ---------------------------------------------- 

 ---------- Pelo Grupo Municipal do Partido Socialista (PS) - António Fernando Amiano Marques, Pedro 

Miguel dos Santos Mesquita, Luísa Margarida Cagica Carvalho, Ricardo Alves Mendes, Cláudia Sofia 

Durand Cocharra Gorjão da Mata, Andredina Gomes Cardoso e Paulo do Carmo de Sá Caetano; ------------  

 ---------- Pelo Grupo Municipal do CHEGA - Maria Madalena Cartaxo Serra e Sílvia Marina Melo Montanha;

 ---------- Pelo Grupo Municipal do Partido Social Democrata (PPD/PSD) - Carlos Filipe Pereira de Oliveira e 

Germano Óscar Amorim de Barros; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Pelo Grupo Municipal do Bloco de Esquerda (BE) - Carlos Alexandre Pinto de Oliveira Macedo; --- 

 ---------- A Deputada Municipal Independente - Anabela Ribeiro Pinto da Rocha. --------------------------------- 

 ----------  Constatando-se 21 inscrições no Caderno Eleitoral. ----------------------------------------------------------- 

 ---------- Não foram indicados Delegados pelos respetivos Partidos Políticos. -------------------------------------- 

 ----------  Verificada a documentação relativa ao ato eleitoral levantada na Sede da Área Metropolitana de 

Lisboa no corrente dia constatou-se o recebimento de 30 boletins de voto. --------------------------------------- 

 ---------- Compareceram os seguintes membros que exerceram o seu direito de voto, sendo feita a 

descarga no respetivo caderno eleitoral: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- João Francisco da Conceição Ribeiro Narciso, Vítor Ribeiro Antunes, Sandra Marília Martins 

Rodrigues de Carvalho, Rui João Graça Rodrigues, Paula Alexandra Cacela da Conceição Graça Rodrigues, 

Álvaro Manuel de Aguiar Monteiro, Sónia Patrícia Narciso Faria Lopes, Pedro Miguel Pinto Mendes, 

António Fernando Amiano Marques, Pedro Miguel dos Santos Mesquita, Luísa Margarida Cagica Carvalho, 

Ricardo Alves Mendes, Cláudia Sofia Durand Cocharra Gorjão da Mata, Andredina Gomes Cardoso, Paulo 

do Carmo de Sá Caetano, Maria Madalena Cartaxo Serra, Sílvia Marina Melo Montanha, Carlos Filipe 

Pereira de Oliveira, Germano Óscar Amorim de Barros, Carlos Alexandre Pinto de Oliveira Macedo e 

Anabela Ribeiro Pinto da Rocha. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Deputada Independente, Anabela Ribeiro Pinto da Rocha, entregou a seguinte Declaração de 

Voto: ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- "A deputada municipal Anabela Rocha declara que votou contra a recondução da atual Comissão 

Executiva da AML, uma vez que não era possível a abstenção, porque demasiados processos e reuniões 

conduzidos por esta, ditos públicos, não são do acesso generalizado dos munícipes, nomeadamente no 



 

Assembleia Municipal de Sesimbra 

Ata nº 2 – Mandato 2021-2025 

Assunto: Ata de reunião Assembleia Municipal 
de Sesimbra  
AMS-16/00 Página 3 de 3 

 

 

que diz respeito às redes de transporte Carris Metropolitana vencedoras do concurso e no que diz respeito 

a documentação e debate de documentos relativos às alterações climáticas. ------------------------------------- 

 ---------- Assim, e apesar de conduzirem processos regionais importantes e que ganham em ser tratados à 

escala regional, nem estas instituições, nem estas pessoas, nem estes processos, incluindo esta votação 

apenas por autarcas e não por todos os munícipes (similar à da CCDR), correspondem à regionalização 

democrática e participativa que necessitamos mas são sim uma pseudo-regionalização para inglês ver 

espelhando apenas as orientações do Governo e não a vontade das populações." ------------------------------- 

 ---------- Encerrada a votação pelas 21h00, o Presidente da assembleia de voto procedeu à contagem dos 

boletins que não foram utilizados tendo  verificado que eram 9 boletins que encerrou em sobrescrito 

próprio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Em seguida, foram contados os votantes pelas descargas efetuadas nos cadernos eleitorais, e foi 

aberta a urna a fim de conferir o número de boletins de voto entrados. -------------------------------------------- 

 ---------- Desta forma verificaram-se os seguintes resultados eleitorais: ---------------------------------------------- 

 ---------- Nº de Eleitores Inscritos: 21; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ---------- N.º de Votantes: 21; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Nº de Boletins entrados na urna: 21; ------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Votos a Favor: 16;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Votos Contra: 3; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------- Votos em branco: 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------  Depois de contados os boletins de voto foram os mesmos encerrados em sobrescritos próprios. 

 ----------  Imediatamente após o encerramento do escrutínio, o apuramento foi publicado por edital, 

afixado à porta principal do edifício da assembleia municipal e comunicado à Comissão Eleitoral, para o 

endereço eletrónico eleicoes@aml.pt , o resultado da votação, ficando para o dia seguinte, entre as 9 e as 

11 horas, a entrega nas instalações da Área Metropolitana de Lisboa, dos boletins de voto utilizados e dos 

não utilizados, a ata do apuramento subscrita pelos membros da Mesa,  e o caderno eleitoral para 

apuramento final e elaboração da ata final de apuramento. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a sessão extraordinária foi encerrada eram vinte e uma horas e 

quinze minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que após aprovação vai ser assinada pelo 

Presidente e por quem a lavrou.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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