Assembleia Municipal

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ATA N.º 4 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ELEITORAL REALIZADA EM 13/10/2020
Sob convocatória do presidente da Assembleia Municipal, João Paulo Marçal Lopes Catarino, em
conformidade com o disposto no artigo 28.º e na alínea b) do n.º1 do artigo 30.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o artigo 31.º do Regimento desta Assembleia,
decorreu, no dia 13 de outubro de 2020, na sala de sessões, a realização do ato eleitoral para o cargo
de presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 3.º-F do Decreto-Lei n.º 228/2012, de 25/10 na sua redação atual e do
Regulamento Eleitoral, aprovado em anexo à Portaria n.º 533/2020, de 28/08.------------------------------Pelas dezasseis horas, foi afixado à porta da sala o edital com a constituição da Mesa, tendo como
presidente, João Paulo Marçal Lopes Catarino, como primeiro elemento, António Gil Martins Dias, e
como segundo elemento, Paula Cristina Valério Sequeira. De seguida deu-se início à votação, que
decorreu, com naturalidade, por ordem de chegada dos eleitores. ----------------------------------------------Pelas dezoito horas, tendo votado todos os eleitores inscritos, procedeu-se à abertura da urna, à
contagem dos votos entrados, de que se afixou o respetivo edital, e passou-se ao apuramento dos
resultados, como se segue: número de eleitores inscritos no caderno eleitoral 24; número de votos
entrados na urna 24; número de votos brancos 0; número de votos nulos 0; total de votos válidos 24.
Preenchido e afixado o edital de apuramento dos resultados eleitorais, de que constava o nome da
candidata Isabel Damasceno Vieira de Campos Costa; preenchido e comunicado o apuramento dos
resultados eleitorais; preenchida, assinada e selada a documentação a que se refere o n.º 4 do artigo
22º do Regulamento Eleitoral, deu-se por concluídos os trabalhos eleitorais. ---------------------------------
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