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Aos vinte dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete. nesta

Cidade de Pombal e na Sala de Espetáculos do Teatro-Cine do Município, onde se

encontrava o Senhor Narciso Ferreira Mota, na qualidade de Presidente em exercício da

Assembleia Municipal cessante, compaÍeceram pessoalmente, com vista a proceder-se à

instalação da Assembleia Municipal para o quadriénio de dois mil e dezassete a dois mil e

vinte e um, e em conformidade com o disposto no artigo quadragésimo quarto da Lei

número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro. alterada e

republicada pela Lei número cinco-A, barra, dois mil e dois, de onze de janeiro, com a

última alteração introduzida pela Lei n." sete-A barra dois mil e dezasseis, de trinta de

março, os seguintes cidadãos que expressamente foram eleitos para este Orgão da

Administração Municipal, no acto eleitoral que teve lugar no pretérito dia um de outubro,

comigo Virgínia dos Santos Modemo, portadora do Cartão de Cidadão n." 10551757,

válido até vinte e quatro de junho de dois mil e vinte, Técnica Superior, Jurista, a exercer

funções no Município de Pombal, escolhida por aquele Presidente, nos termos do aÍigo

quadragésimo quarto daquele Diploma. para redigir e subscrever esta acta.

Eleita pela lista do PPD/PSD - Maria Femanda Lopes Guardado Marques,

de 58 anos de idade, Professora, portadora do Cartão de Cidadão n." 06484626, válido até

nove de agosto de dois mil e vinte e um, residente na Urbanização Marquês de pombal,

Rua Só, n.' 2 - 3100-570 Pombal:

Eleito pela lista do PPD/PSD - João Manuel Carreira da Conceição

Coucelo, de 64 anos de idade, Médico, poÍador do Cartão de Cidadão n.' 2211529, válído

até cinco de fevereiro de dois mil e dezanove, residente na Rua Almirante Reis, n.' 56 -

3100-443 Pombal;

Eleita pela lista Narciso Mota Pombal Humano - Maria Ofelia Femandes

&,,4

dos Santos Moleiro. de 68 anos de idade, Economista poÍadora do Bilhete de ldentidade
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n." 38215ó, válido até quinze de setembro de dois mil e dezoito, residente na Rua 1.o de

Maio n.o 7 - 3.'Dto, 3100-477 Pombal;

Eleito pela lista do PPD/PSD - João Paulo Antunes dos Santos, de 26 anos

de idade, Advogado, portador do Cartão de Cidadão n." 13784799, válido até dezasseis de

março de dois mil e dezanove, residente na Rua do Porto-Vale, 14, Souto, 3100-819 Vila

Cã, Pombal;

Eleito pela lista do PS - Célio Feneira Femandes, de 60 anos de idade,

Médico, portador do Cartão de Cidadão n.'7805165, válido até trinta e um de agosto de

dois mil e dezassete, residente na Rua Manuel Norte, n.o 14. Vieirinhos - 3100 Pombal;

Eleita pela lista do PPD/PSD - Maria Adelaide Pereira da Conceição, de

62 anos de idade, Professora Aposentad4 poÍadoÍa do cartZio de Cidadão n.' 04133696,

válido até vinte e um de março de dois mil e vinte e três, residente na Rua Fonte das

Casas, n.' 2, Caseirinhos - 3100-328 Pombal;

Eleito pela lista Narciso Mota Pombal Humano - António José Cardoso

Pires da Silva, de 45 anos de idade, Professor portador do caÍão de Cidadão n.'09626729

válido até um de abril de dois mil e vinte. residente na Rua Aristides de Sousa Mendes.

Lote 5 - 3.o C - 3100-510 Pombal;

Fleito pela lista do PPD/PSD José Gomes Femandes, de 59 anos de

idade, Advogado, poÍador do Cartão de Cidadão n.' 7199409, residente na Rua

Evangelista da Graça, n." 24,3100-520 Pombal, que solicitou expressamente suspensão do

mandato para o qual foi eleito, pelo peíodo de 180 dias, nos termos do aÍigo

septuagésimo sétimo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco-A, bana, dois mil e

dois, de onze de janeiro, com a última alteração intÍoduzida pela Lei n.o sete-A barra dois

mil e dezasseis, de trinta de março, pelo que se procede à sua substituição nos termos do
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número quatro do artigo septuagésimo sexto, chamando a ocupaÍ o seu lugar o membro

imediatamente a segúr eleito pela lista:

Eleito pela lista do PPD/PSD - Nuno Filipe Agostiúo Carrasqueira, de 28

anos de idade, Enfermeiro, portador do Cartão de Cidadão n.' 13620978, válido até dez de

janeiro de dois mil e vinte e um, residente na Rua dos Govemos n.o 13 r/c Dto - 3100-341

Pombal:

Eleito pela lista do PPD/PSD - Guilherme Manuel Gameiro Domingues,

de 50 anos de idade, Advogado, portador do cartão de Cidadão n} 7 696967 válido até

dezassete de outubro de dois mil e vinte e dois, residente na Rua Dr. Pedro Gameiro, n' 20,

Outeiro Alto, 3 100-666 Santiago de Litém;

Eleita pela lista do PS Patrícia Inês dos Santos Carvalho, de 36 anos de

idade, Gestora de Recursos Humanos, portadora do Cartão de Cidadão n." 11888197

válido até sete de julho de dois mil e dezoito, residente na Rua da Murtiúeira, Louriçal; _

Eleita pela lista Narciso Mota Pombal Humano - Maria Virgínia Pinto

Bonifácio Magalhães Leitão, de 55 anos de idade, Professora, poÍador do cartão de

Cidadão n.' 5825341 válido até um de janeiro de dois mil e vinte, residente na

Urbanização Primavera, Rua do Sol, lote 28. Flandes 3 100-339 Pomball

Fleita pela lista do PPD/PSD - Andreia Sofia Piúeiro Marques, de 31

anos de idade, Técnica de Relações Intemacionais, portadora do Cartão de Cidadão

n.'12795163, válido até 3110312021, residente na Rua Aristides de Sousa Mendes, N.o 21

RchA,3100-510 Pombal;

F.leito pela lista do CDS - Henrique Jorge Magalhães de Menezes Falcão,

de 56 anos de idade, Gerente Comercial, portador do Cartão de Cidadão n'. 4411009

válido até dezanove de dezembro de dois mil e dezassete, residente na Rua do Pranto da

Maria Parda, n.' 86, Urbanização São Cristóvão, 3 100-507 Pombal;
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Eleito pela lista do PPD/PSD - Manuel António Rodrigues dos Santos, de Uf

46 anos de idade, Professor, portador do CaÍiÍo de Cidadão n." 9666327 válido até vinte e

seis de março de dois mil e vinte, residente na Avenida Comendador Raul Tomé Feteira-

n.' 25 , 3 105- 095 Guia Pomball

Eleito pela lista do PPD/PSD - Rui Acácio Cruz da Silva Santos. de 39

anos de idade, Empresário, portador do Carttio de Cidadão n.' 11296105 válido até vinte e

oito de maio de dois mil dezoito, residente na Rua da Fonte, n.' 1 - 3105-465 Guia

Pomball

Eleito pela lista Narciso Mota Pombal Humano - Manuel Freire Barros,

de 69 anos de idade, Advogado, portador do cartão de Cidadão n." 00646656, válido até

vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito, residente na Rua Herculano de Carvalho, n.o

27, r/c, Reboleira 2720-27 0 Amadora;

Eleita pela lista do PPD/PSD - Nicolle Lourenço, de 24 anos de idade,

Engeúeira Biomédica, portadoÍa do cartão de Cidadão n." 14107162, válido até três de

outubro de dois mil e vinte e um, residente na Rua da Misericórdi4 n." 6, 3 100-525

Pombal;

Eleito pela lista do PS - Carlos António Gameiro Lopes, de 52 anos de

idade, Advogado, portador do CaÍão de Cidadão n.'6590001, válido até 28 de março de

dois mil e vinte e um, residente na Rua Memorial do Convento, n." 22, Caseiriúos -
3100-328 Pombal;

Eleito pela tista do PSD - Manuel Sobreiro Ferreira, de 57 anos de idade,

Gestor de Empresas. portador do Cartão de Cidadão n." 04325045, válido até sete de junho

de dois mil e vinte e dois. residente na Rua da Lavandeira, n.' l, Pocejal 3105-423

Vermoil;

Eleita pela lista Narciso Mota Pombal Humano -Ana Lúcia de Figueiredo

Neves da Fonseca Ferreira, de 44 anos de idade, Socióloga, portadora do cartão de
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Cidadão n.' 10162650, válido até vinte e nove de março de dois mil e vinte e um, residente Ll

na Rua de São Briís, n." 70, Outeiro do Louriçal, 3100-168 Pombal;

Eleito pela lista do PPD/PSD - Pedro Daniel Jordão Ferraz, de 4l anos de

idade, Economista, portador do caÍão de Cidadão n.' 106898949 vátido até vinte e oito de

dezembro de dois mil e vinte, residente na Rua Professor Doutor José Pinto Peixoto. nol8,

2- Dto, Talaíde, 2740-252 Porto Salvo;

Eleita pela lista do PPD/PSD - Cláudia Sofia da Costa Duarte. de 38 anos

de idade, Assistente Social, portadora do Cartão de Cidadão n.' 11446207 válido até vinte

e oito de março de dois mil e vinte e um, residente na Praceta dos Cinco Chaminés, n.o 10,

3100-057 - Carriço - Pombal;

Eleito pela lista do PS - Manuel de Sousa Lopes da Mariana, de 60 anos

de idade, Professor, portador do Cartão de Cidadão n.'04473851, válido até trinta de

dezembro de dois mil e dezoito, residente na Rua das Flores, n.o 33, Guia 3100 Pombal;

Eleita pela lista do BE - Célia Margarida Narciso da Silva Cavalheiro, de

46 anos de idade, Engenheira Civil, portadora do cartão de Cidadão n.' 9661572, válido

até vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois, residente na Rua Miguel Torg4 n.' 22,

2.o esquerdo. Govemos, 3100-924 Pombal;

Eleito pela lista Narciso Mota Pombal Humano - Diamantino de Sousa

Mendes, de 48 anos de idade, Professor, portador do Cartão de Cidadão n." 08490030

válido até vinte e cinco de novembro de dois mil e dezanove, residente na Rua

Morgadiúa dos Canaviais, n.' I l. 3.o esquerdo, 3100-942 Pombal;

Eleito pela lista do PPD/PSD - Edgar Jacinto Domingues, de 43 anos de

idade, Advogado, portador do cartão de Cidadão n.' 10884719 válido até vinte de

novembro de dois mil e dezassete, residente na Rua Delfim Crispiniano, Lote 6 - 2.'Esq.,

3100-34,l Pombal;



'*'^*ff1,i*Ê;i"'[",,;, i#i* ^' 
| *

Eleito pela lista do CDS - Ricardo Jorge Rodrigues Ferreira. ae Z+ anos /7
de idade, Estudante, portador do Cartão de Cidadão n.' 't4162237, válido até vinte e três

de março de dois mil e dezanove, residente na Travessa da Escola, n.' 10, 3100-320

Pombal;

Para a mesma finalidade e por força do disposto no artigo quadragésimo

quarto, da mesma Lei, dada a inerência de funções como Presidentes das Juntas de

Freguesia. compareceram igualmente os cidadãos:

Pela Freguesia de Abiul. a Seúora Sandra Cristina Costa Barros. de 36

anos de idade, Funcionriria Administrativa, portadora do CaÍão de Cidadão n." l21l1785,

válido até três de julho de dois mil e dezanove, residente na Rua Vale da Castela n.' 90,

3100-028 Abiul;

Pela União das Freguesias Santiago e São Simão de Litém e Albergaria

dos Doze, o Senhor Manuel Henrique Nogueira Matos, de 63 anos de idade, Empresario,

portador do Cartão de Cidadão n.' 04000059, válido ate em doze de dezembro de dois mil

e dezoito, residente na Rua Joaquim Gonçalves, n.'7, Fétil. 3100-733 - São Simão de

Litém;

Pela Freguesia de Almagreira, o Seúor Humberto Margarido Lopes, de

40 anos de idade, Engenheiro Civil, portador do Cartão de Cidadão n." 11065435, válido

até vinte e oito de julho de dois mil e dezoito, residente na Rua Sobrinha do Marquês n.o 7

- Urbanizaçâo São Cristóvão. 3100-507 Pomball

Pela Freguesia de Camide, o Senhor Sílvio Mota Santos, de 48 anos de

idade, EmpresríLrio, poÍador do CartÍio de Cidadão n.' 10520223, válido até quinze de

outubro de dois mil e dezanove. residente na Rua da Boavista, n.' 1, Outeirada" 3105-034

Camide;

Pela Freguesia do Carriço, o Senhor Pedro Manuel Neves da Silva, de 42

anos de idade, FuncioniíLrio Público. portador do Cartão de Cidadão n.' 10480248, vátido
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até cinco de julho de dois mil e vinte, residente em Rua das Escolas, n.' 18-A 3105-053

Carriço;

Pela União das Freguesia de Guia, Ilha e Mata Mourisca, o Senhor

Gonçalo José Simões Ramos, de 34 anos de idade, Professor, portador do Cartão de

Cidadão n.'12122684, válido até vinte e três de março de dois mil e vinte, residente na

Avenida Nossa Seúora da Guia, n.o 54, l.o direito, 3105-089 Guia;

Pela Freguesia do Louriçal, o Senhor José Manuel Pedrosa Marques, de

57 anos de idade, Empresário, portador do Cartão de Cidadão n." 04472665, vâlido até dez

de juúo de dois mil e vinte, residente na Rua Principal, n.o 9, Valariúo 3 105- l 74

Louriçal;

Pela Freguesia de Meiriúas, o Seúor Manuel Virgílio Gaspar Lopes, de

60 anos de idade, Diretor de Serviços, portador do Cartão de Cidadão n.'04123205, válido

até vinte e um de maio de dois mil e vinte, residente na Rua do Lagar, n.' 19,3100-248

Meirinhas:

Pela Freguesia da Pelariga, o Senhor Nelson da Silva Pereira, de 40 anos

de idade, Empresrírio, portador do Cartão de Cidadão n." 11293411, viiLlido até trinta de

setembro de dois mil e dezoito, residente na Rua de Santo António, n.' 1 3105-291

Pelarigal

Pela Freguesia de Pombal, o Senhor Pedro Alexandre Antunes Faustino

Pimpão dos Santos, de 37 anos de idade, Advogado, portadoÍ do Cartão de Cidadão n.'

12061616, válido até dezasseis de agosto de dois mil e vinte, residente na Rua Dr. Saul

Pires Machado, n.'7 3100-565 - Pombal;

Pela Freguesia da Rediú4 o Senhor Paulo Manuel Lucas DuaÍe, de 52

anos de idade, Oficial de Registos e Notariado, portador do Cartão de Cidadão n.o

6848021, válido até quatÍo de junho de dois mil e dezoito, residente na Rua do Palão, n.o

67, - Meiriúas;
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Pela Freguesia de Vermoil, o Senhor Carlos José Mendes Santos, de 54

anos de idade, Empresário, portador do CaÍão de Cidadão n." 07797379, válido ató vinte

cinco de outubro de dois mil e vinte e um, residente na Rua dos Calvários, n' 19 - Matos

da Raúa - 3105-376 Vermoil:

Pela Freguesia de Vila Cã, a Seúora Ana Isabel Cardoso Tenente

Gonçalves, de 45 anos de idade, Assistente Técnica, portadora do Bilhete de Identidade n.'

9800458, passado pelo Arquivo de Identificação de Leiria, em vinte e oito de abril de dois

mil e oito, residente na Rua Travessa das Lajes, n.' 4, Triís-os-Matos 3 100-822 Vila Cã.

Verificadas a identidade e a legitimidade dos membros atrás indicados e a

sua identidade, o Seúor Presidente da Assembleia Municipal cessante, atrás mencionado,

considerou-os investidos nas suas funções, declarando instalada a Assembleia Municipal

podendo consequentemente entrar em actividade.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente acta em dez laudas, que

ficam rubricadas pelo Presidente instalador e por mim, Virgínia dos Santos Modemo, que

a redigi, a qual após ter sido lida em voz alÍa na presença simultânea de todos os

intervenientes foi aprovada e vai por todos ser assinada.
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Retificação à ata de Instalação da Assembleia Municipal de 2011012017

Aos vinte e oito de dezembro de dois mil e dezassete. Narciso Ferreira Mota. Presidente
da Assembleia Municipal cessante do mandato dois mil e treze barra dois mil e
dezassete, vem na sequência da aÍa de Instalação da Assembleia Municipal ocorrida no
pretérito dia vinte de outubro de dois mil e dezassete. e porque a mesma enferma dois
eÍros que importa corrigir. proceder à sua retificação. nos termos seguinles:
Refere a ata que compareceram pessoalmente, os eleitos elencados na relerida ata.
nomeadamente José Gomes Femandes, de 59 anos de idade. advogado, portador do
Cartão de Cidadão, n.'7199409. residente na Rua Evangelista da Graça, n.'24,3100-
520 Pombal e Ana Lúcia de Figueiredo Neves da Fonseca Ferreira, de 44 anos de idade.
Socióloga, poÍadora do CaÍão de Cidadão n.' 10162650. válido até vinte e nove de
março de dois mil e vinte e um, residente na Rua de São Brás, n.' 70. Outeiro do
Louriçal, 3 100- 168, Pombal.
Acontece que, os mesmos não compareceram pessoalmente ao ato da tomada de posse.
dado que o primeiro, solicitou expressamente suspensão do mandato para o qual foi
eleito, pelo período de 180 dias. nos termos do aÍigo septuagésimo sétimo da Lei
número cento e sessenta e nove. barra, noventa e nove, de dezoito de setembro. alterada
e republicada pela Lei número cinco-A, barra dois mil e dois, de onze de janeiro, com a
última alteração introduzida pela lei n.' sete-A barra dois mil e dezasseis. de trinta de
março e;

A segunda cidadã, apresentou a justificação para a sua falta.
Todos os outros cidadãos identiÍicados na ata que agora se corrige, compareceram
pessoalmente, com vista a proceder-se à instalação da Assembleia Municipal para o
quadriénio de dois mil e dezassete a dois mil e vinte e urn, e em conformidade com o
disposto no artigo quadragésimo quarto da Lei número cento e sessenta e nove, barra,
noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco-
A, barra dois mil e dezasseis, de trinta de março. -----------

Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente retificação que vai ser por
mim assinada na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante §arciso
Mota) e por quem secretariou a reunião (Virgínia Modemo). ----------

vinte e oito de dezembro de dois mil e dezassete
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