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FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ  DDAA  LLAAMMAARROOSSAA  

  --   AA SS SSEE MMBB LL EEII AA  DD EE  FFRR EEGG UUEE SS IIAA   --     

  

AA tt aa   nn .. ºº   00 22 // 22 00 11 88   

  

““SS ee ss ss ãã oo   OO rr dd ii nn áá rr ii aa   rr ee aa ll ii zz aa dd aa   ee mm   33 00   dd ee   jj uu nn hh oo   dd ee   22 00 11 88 ””   

  

---Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e 

dezoito, pelas dezanove horas, compareceram na Sala de 

Sessões do edifício da Junta de Freguesia de São José da 

Lamarosa, sito na Rua Luís de Camões, em Lamarosa, 

para a realização da Sessão Ordinária da Assembleia de 

Freguesia, o Senhor Presidente deste Órgão, o Senhor 

Vítor Manuel Batista, a Primeira Secretária, a Senhora 

Paula Margarida Alves Pirralho, e os seguintes membros: o 

Senhor Gonçalo António Esgueira Cabecinhas e a Senhora 

Lúcia Isabel Coelho Fernandes(Partido Socialista), 

encontrando-se presente o Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, o Senhor Anacleto António de Oliveira.---------- 

---Não compareceram, o Segundo Secretário, o Senhor 

Manuel Alves Esgueira(Partido Socialista), e os seguintes 

membros deste Órgão, os Senhores: Hélder Manuel 

Azevedo da Silva e Vitorino António Gomes(Partido 

Socialista), o Senhor Sérgio Manuel Oliveira 

Esgueira(Partido Social Democrata), e a Senhora Florbela 

Maria Batista Alves Fernandes(Coligação Democrática 

Unitária).----------------------------------------------------------  
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---O Senhor Presidente da Assembleia, para o conhecimento 

dos presentes, informou que, atendendo que só estavam 

quatro(4) membros(presentes) deste Órgão e de acordo com 

definido no n.º 2 do artigo 28.º do Regimento desta 

Assembleia de Freguesia, em que refere que: “  Feita a 

chamada e verificada a inexistência de quórum, decorre rá 

um período máximo de 30 minutos sobre a hora da referida 

convocatória para aquela se poder concretizar. Esgotado 

esse tempo, caso persista a falta de quórum, o Presidente ou 

seu substituto considerará a sessão ou a reunião sem efeito 

e marcará data para nova sessão ou reunião.”, teriam que 

aguardar o tempo de tolerância. Mais informou que, o 

Senhor Hélder Manuel Azevedo da Silva, membro deste 

Órgão eleito pelo Partido Socialista, enviou 

ofício(rececionado em 22 de junho de 2018) a informar que, 

devido a motivos pessoais, não podaria estar presente na 

sessão, no qual solicitou que, em conformidade com o 

disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a sua falta fosse justificada. --- 

---Decorrido o tempo de tolerância e, lamentavelmente, 

persistindo a mesma situação, o Senhor Presidente da 

Assembleia declarou que, de acordo com o estipulado no n.º 

1 do artigo 28.º do Regimento deste Órgão conjugado com o 

disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a sessão não se podaria realizar. --------------------  

---Face a esta situação, o Senhor Presidente da Assembleia, 

em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 28.º do 
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Regimento desta Assembleia de Freguesia e nos termos do 

definido no n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que veio estabelecer o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, marcou nova Sessão Ordinária para o 

próximo dia 15 de julho do corrente ano,  a realizar pelas 

dezanove horas e trinta minutos(19h30m), no mesmo local e 

que terá a mesma natureza desta cancelada por falta de 

quórum.-------------------------------------------------------------   

---E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da 

Assembleia, pelas dezanove horas e quarenta minutos, deu 

por encerrada a sessão(cancelada por falta de quórum), do 

qual nos termos do definido no n.º 4 do artigo 28.º do 

Regimento desta Assembleia de Freguesia e de acordo com o 

n.º 4 do artigo 54.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

para constar se lavrou a presente Ata que, após transcrita 

para o livro de Atas - Mod. 652-A.F., vai ser assinada pelos 

membros presentes.------------------------------------------------

------------------------------------------------- ----------------------- 

 

 

 

 

 

  


