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PREÂMBULO
---------- Ao trigésimo primeiro dia do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma
horas, realizou-se numa das salas da Junta de Freguesia da Mexilhoeira Grande, a primeira
Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira Grande, do ano de dois mil e
dezoito, do mandato dois mil e dezassete, dois mil e vinte e um, tendo como ponto único, a
discussão e votação da proposta de alteração do Mapa de Pessoal, relativo aos ano dois mil e
dezoito, da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------- A sessão foi presidida por Humberto Filipe da Palma Martins (PS), Presidente da Mesa
da Assembleia de Freguesia e secretariada por Filipe José Campos Fullop Pomba (PS) e Márcia
Filipa Nunes Duarte, primeiro e segundo secretário respectivamente.

PRESENÇAS
---------- Antes de se iniciar a sessão procedeu-se à verificação das presenças dos membros da
Assembleia de Freguesia para a sessão. ---------------------------------------------------------------------------- Para além do Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e dos dois secretários, já
referidos nos parágrafos anteriores, participaram nesta sessão Extraordinária: ------------------------------- Raquel Susana de Carvalho Boto (Membro do PPD/PSD eleita pela Coligação Servir + Portimão) -------------- Jorge Manuel Martins dos Santos (Membro eleito pelo PS) ------------------------------------------------- Maria da Luz Penteado (Membro eleito pelo PS) -------------------------------------------------------------- Telma Patrícia Gregório Sousa Martins (Membro eleito pelo BE) ------------------------------------------ Bruno Elias Marreiro (Membro eleito pelo PS) ---------------------------------------------------------------- Manuel José Costa Penteado (Membro eleito pelo PS) ------------------------------------------------------- De referir ainda a presença de todo o Executivo da Junta de Freguesia: José Vitorino
da Silva Nunes (PS) – Presidente; Bruno Miguel Amores Inácio (PS) – Tesoureiro; Idalécia
Maria Lima Lourenço Carmo (PS) – Secretária. ------------------------------------------------------------------ Verificada a existência de quórum, o Presidenta da Mesa da Assembleia declarou
aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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PONTO ÚNICO DA ORDEM DE TRABALHOS
---------- O Presidente da Mesa da Assembleia iniciou a sessão explicando que o Sr. José
Vitorino da Silva Nunes – Presidente da Junta de Freguesia – fez um pedido por escrito para a
marcação de uma Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia, para que fosse discutida e
votada uma proposta de alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e dezoito. ------------------- Sr. José Vitorino da Silva Nunes – Presidente da Junta de Freguesia pediu a palavra
fazer uma breve explicação, em suma o pedido surgiu após ter-se verificado que havia
possibilidade de integrar, imediatamente, uma pessoa no quadro. ------------------------------------Assembleia de Freguesia de Mexilhoeira Grande | Bairro do Figueiral Velho, 8500-132 Mexilhoeira Grande
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--------- Srª. Raquel Susana de Carvalho Boto apenas questionou se seria aberto concurso para
a ocupação desta vaga. O Presidente da Junta de Freguesia respondeu afirmativamente, pois
tinha que seguir os trâmites legais para a conclusão do processo. ---------------------------------------------- Não havendo mais pedidos de intervenção sobre a moção em discussão, o Presidente
da Mesa colocou a - Proposta: Alteração do Mapa de Pessoal para o ano de dois mil e
dezoito – tendo sido aprovada com oito votos a favor dos membros do PS e PPD/PSD, e
uma abstenção do membro do BE -------------------------------------------------------------------------------- Antes de terminar a sessão o Presidente da Mesa da Assembleia, aproveitou a sessão
extraordinária para apresentar aos membros da Assembleia a exposição sobre o desporto da
freguesia, recordando o compromisso na última Assembleia de ser enviada para a Câmara
Municipal de Portimão um documento em nome da Assembleia de Freguesia a assinada por
todos os membros, apresentando os diferentes problemas observados no que respeita ao
desporto na nossa freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------ O Sr. Humberto Filipe da Palma Martins – Presidente da Mesa da Assembleia – pediu
à Srª. Márcia Filipa Nunes Duarte – 1ª secretária – para ler o texto. Após leitura e algumas
correcções, a exposição foi impressa e assinada por todos os Membros da Assembleia, para ser
enviada, por correio, o mais breve possível.
---------- Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a sessão, da qual se lavrou a
presenta ata, que depois de aprovada, vai ser assinada pela Mesa da Assembleia.
Mexilhoeira Grande, 31 de Janeiro de 2018

Presidente da Mesa da Assembleia: _____________________________________
1º Secretário:_______________________________________________________
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2º Secretário:_______________________________________________________
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