
ATA DE APURAMENTO DOS RESULTADOS DA 

VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 

DE MIRANDA DO DOURO 2018 

 

 ------ Aos dezassete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, decorreu a votação das 

propostas para o Orçamento Participativo Jovem do Município de Miranda do Douro, 

com início às dezassete horas e trinta minutos e termo às dezanove horas e trinta 

minutos, no miniauditório Municipal, tendo como concorrente único as propostas “O 

Desporto e a Formação. Foram considerados como votantes todos os jovens que 

compareceram no local de votação e respeitavam o art.º 12 das Normas de 

Funcionamento do Orçamento Participativo Jovem de Miranda do Douro, de entre os 

quais se verificou a existência de 19 (dezanove) votantes. Depois da apresentação da 

proposta por parte dos seus proponentes e de encerrada a mesa de voto, procedeu-se à 

abertura da urna e ao respetivo escrutínio, no espaço onde decorreu o ato eleitoral. 

Estiveram presentes a Vereadora Dr.ª Anabela Torrão, o representante da proposta em 

votação: A – Osvaldo Miranda, bem como os responsáveis que constituíram a mesa de 

voto, Paulo Barbosa, Mário Vaz e Emanuel Bernardo, conforme indicação do Presidente 

da Câmara Municipal de Miranda do Douro, Dr. Artur Nunes. -------------------------------  

 ------ Procedeu-se ao escrutínio da seguinte maneira: ------------------------------------------  

 ------ a) Conferência do caderno eleitoral; -------------------------------------------------------  

 ------ b) Contagem do número de votantes; ------------------------------------------------------  

 ------ c) Contagem dos votos entrados nas urnas; -----------------------------------------------  

 ------ d) Contagem dos votos em cada lista; -----------------------------------------------------  

 ------ e) Discriminação dos votos nulos e brancos e respetiva contagem. -------------------  

 ------ Foram apurados os seguintes resultados: --------------------------------------------------  

 ------ Total de votos entrados nas urnas, dezanove. ---------------------------------------------  

 ------ Dos votos apurados resultou a seguinte contagem: --------------------------------------  

 Proposta “A” 18 (dezoito) votos; -----------------------------------------------------------  



 Brancos 0 (zero) votos, -----------------------------------------------------------------------  

 Nulos 1 (um) votos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------ Verificou-se que a proposta vencedora foi a proposta “A”. Assim a proposta que 

estará presente no Orçamento Municipal de 2018 será a do Sr. João Vítor de Castro / 

Grupo Desportivo Mirandês – “O Desporto e a Formação”. A descrição da mesma 

segue em anexo, conforme o apresentado em concurso. ---------------------------------------  

 ------ Os resultados obtidos serão divulgados na página web do Município. ---------------  

 ------ Terminado o processo de votação do Orçamento Participativo Jovem 2018 do 

Município de Miranda do Douro e não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente 

ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelo presidente da mesa e os seus 

vogais. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 

O Presidente – Paulo Barbosa 

 

1º Vogal – Mário Vaz 

 

2º Vogal – Emanuel Bernardo 


