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ATA N.º 15/2015 
 

DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2015 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS, 

REALIZADA A 6 DE OUTUBRO DE 2015 
 

------No dia 6 de outubro de 2015, no Salão Nobre do Edifício dos Antigos Paços do 
Concelho de Lagos, reuniram-se os Membros da Assembleia Municipal de Lagos para 
continuação da Sessão Ordinária de setembro de 2015 da mesma Assembleia, cuja 1.ª 
Reunião se tinha realizado no passado dia 14 de setembro de 2015 e de que faltam 
tratar os seguintes pontos da ORDEM DO DIA: 

 
➣ PONTO 1 -  Informação escrita da Presidente da Câmara Municipal acerca 

da atividade do Município (Continuação); 
➣ PONTO 2 - Apreciação e votação da 2.ª Revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos do corrente ano; 
➣ PONTO 3 -  Apreciação e votação da emissão de autorização prévia do 

compromisso plurianual referente a fornecimento continuado 
de combustíveis rodoviários, em sistema de Cartão Frota; 

➣ PONTO 4 -  Apreciação e votação das propostas de manutenção do valor 
das taxas em vigor para o ano de 2016 e de manutenção da 
isenção das taxas (fixas) criadas ao abrigo do licenciamento 
zero para o ano 2016, da Tabela de Licenças, Taxas e outras 
Receitas Municipais; 

➣ PONTO 5 -  Apreciação e votação da proposta de manutenção do valor das 
taxas administrativas e das taxas previstas no Artigo 106.º para 
o ano 2016, do Regulamento Municipal de Urbanização, 
Edificação, Taxas e Compensações Urbanísticas do Município 
de Lagos; 

➣ PONTO 6 -  Apreciação e votação da proposta de participação variável no 
IRS no ano de 2016; 

➣ PONTO 7 -  Apreciação e votação da proposta de lançamento de derrama a 
cobrar no ano de 2016; 

➣ PONTO 8 -  Apreciação e votação da proposta de fixação da Taxa 
Municipal de Direitos de Passagem, a aplicar no ano de 2016; 

➣ PONTO 9 -  Apreciação e votação da proposta de fixação da taxa do IMI - 
Imposto Municipal sobre Imóveis, a aplicar no ano de 2016; 

➣ PONTO 10 -  Obras em edifícios e arruamentos contratadas por concurso 
público ou por ajuste direto de empreitadas de obras públicas 
em curso e em vias de serem lançados; 

➣ PONTO 11 - Análise das deliberações e teor do concurso público provisório 
relativo ao Serviço A ONDA; 

  
------ABERTURA DA REUNIÃO: Tendo sido constituída a Mesa com todos os seus 
Membros presentes, o Sr. Presidente  da  Mesa,  Paulo  Morgado  (PS),  verificada  a  
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existência de quórum, deu início à presente Reunião, quando eram 20 horas e 44 
minutos, verificando-se as seguintes presenças: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PS Eduardo Manuel de Sousa Andrade 
PS João Henrique Pereira 
PS João Luís da Silva Gomes 
PS Maria Paula Dias da Silva Couto 

PS Paulo José Dias Morgado 
(Presidente) 

PS Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo 

PS Victor Manuel Morais Mata 
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz) 

PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 

PSD Fernando Ramos Bernardo 
(1.º Secretário) 

PSD Maria José Duarte Cruel 
PSD Rui Filipe Machado de Araújo 

LCF Ana Margarida de Passos Águas Bento e Barros Martins 
(2.ª Secretária) 

LCF José Manuel da Silva Jácome 
LCF Jorge Manuel Fernandes Ferreira 
CDU Ana Paula Pereira Viana 
CDU José Manuel da Glória Freire de Oliveira 
CDU Maria Brites Quintino da Silva Nunes Dias Alcobia 
TSL José Alberto Baptista 
BE José Manuel Maia dos Santos 

------ENTRARAM JÁ NO DECURSO DA REUNIÃO, no momento indicado nesta Ata, 
os seguintes Membros da Assembleia Municipal: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PS Ana Cristina da Conceição Pereira Olivença 

PS 
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes 
(Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de 
Lagos) 

PS Carlos Manuel Pereira Fonseca 
(Presidente da Junta de Freguesia de Odiáxere) 
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PS 
Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio 
(Presidente da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João) 

PS Maria Clara de Paiva Boléo da Silva Rato 

------SUSPENSÃO DO MANDATO: 

GRUPO 
MUNICIPAL NOME DO MEMBRO SITUAÇÃO 

PS Maria Teresa Andrêz Gonçalves 
Suspensão do Mandato 
por 183 dias, aprovado 

na presente reunião 

------DELIBERAÇÃO N.º 83/AM/2015: 
------Aceite pelo Plenário, de acordo com o estabelecido no n.º 2 do Artigo 9.º do 
Regimento da Assembleia Municipal, o pedido de Suspensão do Mandato, 
apresentado pela Sra. Maria Teresa Andrêz Gonçalves (PS), pelo período de 183 
dias, a partir do dia 1 de outubro de 2015.----------------------------------------------------- 
------RENÚNCIA AO MANDATO DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 

GRUPO 
MUNICIPAL NOME DO MEMBRO SITUAÇÃO 

LCF Nestor Gabriel Zibreira Guerreiro Renunciou ao Mandato 
no dia 30/09/2015. 

------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:  

GRUPO 
MUNICIPAL 

NOME DO MEMBRO PERÍODO 
SUBSTITUIÇÃO 

SUBSTITUTO 

PS António Marreiros Gonçalves 2 dias Maria Clara de Paiva Boléo 
da Silva Rato 

PSD José Valentim Rosado 
 

2 dias Joaquim José Furtado 
Marreiros Azevedo 

PSD Joaquim José Furtado Marreiros 
Azevedo 

1 dia Alexandra Cristina Neves 
Pargana 

PSD  Fernando Manuel Cristino Marreiro 
 

1 dia Nuno Joel de Jesus Pacheco 
da Costa 

PSD Nuno Joel de Jesus Pacheco da Costa 
 

1 dia Maria José Duarte Cruel 

LCF Carlos Francisco Graça da Glória 
 

2 dias Cristina Luísa Dias 
Marreiros 

CDU Celso Jorge Pereira da Luz Alves 
Costa 

1 dia Maria Brites Quintino da 
Silva Nunes Dias Alcobia 
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------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - TOMADA DE 
POSSE:  

GRUPO 
MUNICIPAL 

NOME DO MEMBRO DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

PERÍODO 
SUBSTITUIÇÃO SUBSTITUTO 

LCF Cristina Luísa Dias Marreiros 
 

2 dias José Manuel da 
Silva Jácome 

------MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE ESTIVERAM 
PRESENTES NA REUNIÃO: 

PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PS Hugo Miguel M. Henrique Pereira - Vice-Presidente 
PS Paulo Jorge Correia dos Reis - Vereador 

PSD João António do Rio Rosa Bravo - Vereador 
LCF Luís Manuel da Silva Barroso - Vereador 

------FALTARAM A ESTA REUNIÃO OS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL, a 
seguir indicados: 

PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PS Maria Joaquina Baptista Quintans Matos - Presidente 
PS Maria Fernanda Pires de M. Carvalho Afonso - Vereadora 

CDU Luís Carlos Carradinha Reis - Vereador 

------ENTRADA DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Durante a 
apresentação das informações anteriores, entraram na sala os seguintes Membros da 
Assembleia Municipal: 

GRUPO 
MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO HORA 

PS Ana Cristina da Conceição Pereira Olivença 20.45 

PS 
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes 
(Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de 
Lagos) 

20.46 

PS Carlos Manuel Pereira Fonseca 
(Presidente da Junta de Freguesia de Odiáxere) 20.46 

------PERÍODO DAS INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: A Sra. Maria Augusta Inácio, 
começou por dizer que há três anos que sofre com o barulho proveniente do Bar 
Mellow Loco, situado na Rua do Ferrador, junto à sua casa. Disse ser doente 
oncológica e isso ainda agrava mais a sua situação de sofrimento. Referiu que o dono 
do bar diz ter isolado todo o estabelecimento, mas está cada vez pior, chegando ao 
ponto de não conseguir dormir na sua própria habitação, tendo assim que recorrer a 
amigos e familiares  para  conseguir  descansar.  Referiu que o período entre as 22.30  
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horas e as 2 horas é o mais crítico, sendo que não é única pessoa prejudicada na 
zona, pelo que solicitou uma resolução urgente para este problema.---------------------- 
------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Durante esta 
intervenção, entrou na sala o seguinte Membro da Assembleia Municipal: 

GRUPO 
MUNICIPAL NOME DO MEMBRO HORA 

PS Maria Clara de Paiva Boléo da Silva Rato 20.52 

------O Sr. Alexandre Botelho, referiu-se à mesma situação relatada pela Sra. Maria 
Augusta, tendo acrescentado que vive um pouco mais distante do bar do que a 
anterior oradora e também não consegue dormir antes das 2 horas da madrugada, 
pelo motivo do barulho proveniente dos bares Mellow Loco e Whites, não 
percebendo como este tipo de estabelecimentos continuam a funcionar quando 
causam tantos incómodos à população. Disse que para além do barulho da música, a 
zona envolvente depara-se com outro tipo de problemas como assaltos efetuados 
por clientes dos estabelecimentos referidos, entre outras situações relatadas na 
comunicação social e que não dão boa imagem da Cidade. Acrescentou que é 
proprietário de imóveis na zona e não consegue rentabilizar os mesmos por causa de 
todas estas situações.------------------------------------------------------------------------------- 
------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Durante esta 
intervenção, entrou na sala o seguinte Membro da Assembleia Municipal: 

GRUPO 
MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO HORA 

PS 
Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio 
(Presidente da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João) 

20.55 

------A Sra. Margarida Pacheco, disse que as canalizações da água no Centro 
Histórico são antigas e contêm fibrocimento e amianto, o que prejudica a saúde 
daqueles que consomem a água fornecida pela Câmara Municipal. Com o arranjo das 
ruas do Centro Histórico, promovido pela Câmara Municipal, pensou que a 
substituição dos tubos estava contemplada, mas tomou conhecimento que só em 
duas ruas a canalização foi substituída, pelo que questionou o porquê de tal situação. 
Manifestou ainda a sua perplexidade relativamente às coimas praticadas no caso da 
fatura da água ser paga depois do prazo.-------------------------------------------------------
------O Sr. Hamidou Diallo, na qualidade de inquilino da Sra. Maria Augusta, disse já 
estar farto da situação proveniente do Bar Mellow Loco, uma vez que uma das 
paredes da sua casa fica encostada ao bar onde está uma coluna de som. Referiu que 
falou pessoalmente com os donos do bar em causa, para tentar resolver o problema, 
mas isso foi em vão. Disse que a Sra. Maria Augusta recebeu uma carta do 
proprietário do Bar Mellow Loco a informar que se a Sra. Maria Augusta não 
deixasse de fazer queixa às diversas entidades, ele iria fazer queixa da Sra. Maria 
Augusta  ao   Tribunal.   Referiu   que   as   vistorias   e   fiscalizações   não   detetam  
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irregularidades, mas a realidade é que ninguém consegue descansar. Disse ainda que 
foram feitas obras de isolamento, mas essas foram só realizadas nas paredes que dão 
para o exterior do bar e não nas paredes interiores que estão coladas com paredes de 
moradias.---------------------------------------------------------------------------------------------
------A Sra. Mercedes Viegas, ainda no seguimento da intervenção da Sra. Maria 
Augusta, confirmou que a mesma muitas vezes dorme na sua casa, porque não 
consegue descansar na habitação da qual a Sra. Maria Augusta é proprietária, situação 
que lamentou. A terminar disse ter esperança em que a Câmara Municipal mande 
encerrar o Bar Mellow Loco, no mais curto espaço de tempo possível.------------------
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) sugeriu que as entidades responsáveis pelas medições 
de ruído, deveriam deslocar-se às casas dos queixoso, fazendo uma medição 
surpresa; acrescentou que a Câmara Municipal tem poderes para poder atuar na 
matéria. Sugeriu à Câmara Municipal que pressionasse as forças de segurança no 
sentido de patrulharem as zonas de bares com maior frequência.------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que todas as situações colocadas pelos 
Munícipes, nesta reunião, são da competência da Câmara Municipal, pelo que as 
mesmas deveriam ser colocadas na reunião da Câmara Municipal. Referiu que o que 
a Assembleia Municipal pode fazer é ouvir os cidadãos exporem os seus assuntos, 
remeter os mesmos para a Câmara Municipal, solicitando a esta que esclareça a 
Assembleia Municipal sobre as ditas reclamações.--------------------------------------------   
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a situação 
colocada sobre o Bar Mellow Loco é conhecida e tem sido tratada pela Câmara 
Municipal, dentro das suas possibilidades, mas o que é certo é que as medições feitas 
ao ruído estão dentro dos valores regulamentares. Garantiu que a Câmara Municipal 
está a colaborar no sentido de resolver a situação. Sobre a questão relacionada com a 
água, disse que a qualidade da água é boa e não trás qualquer risco para a saúde, seja 
em que zona seja do Concelho.------------------------------------------------------------------ 
------PONTO 1 - INFORMAÇÃO ESCRITA DA PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA 
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO (CONTINUAÇÃO): O Sr. José Alberto Baptista (TSL) 
disse que a questão do ruído deixa todos muito inquietos. Referiu que nas questões 
dos bares intervêm muitas entidades, mas a essencial é a Câmara Municipal e neste 
aspeto a Câmara Municipal tem que ser muito rigorosa. Perguntou se existia algum 
Regulamento Municipal especificamente para o ruído.-------------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) demonstrou preocupação sobre a situação do 
ruído. Disse que esta situação tem que ser vista num Regulamento Municipal e tem 
que ser feita uma fiscalização mais rigorosa, uma vez que tem que haver equilíbrio 
entre os estabelecimentos e as pessoas que moram junto aos mesmos. Referindo-se à 
limpeza de ilhas ecológicas, disse que existem duas que deitam, abundantemente, 
mau cheiro, que são as que estão junto aos Mercados Municipais da cidade, pelo que 
perguntou que medidas estão previstas pela Câmara Municipal para resolver a 
situação. Perguntou qual o destino a dar aos edifícios que compunham o antigo 
Ciclo.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Jácome (LCF) disse que está por dentro do assunto do ruído, sendo 
que se viu “obrigado” a abandonar o Centro Histórico porque ao fim de 20 anos não  
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consegui descansar devido ao mesmo. Referiu que um bar ter portas duplas e 
limitadores de som não funciona, uma vez que estão constantemente a entrar e a sair 
pessoas e não funcionam as portas duplas, assim como os limitadores de som 
também não servem para nada uma vez que o que incomoda são os graves das 
músicas que fazem com que se sintam as vibrações nas casas, acrescentou que outra 
situação relacionada tem a ver com as pessoas que saem dos bares e fazem barulho 
na via pública. Disse que um bar tem que ser um edifício isolado de outros para que 
o som não incomode e isso não se verifica em Lagos, o que torna esta situação uma 
situação de saúde pública.------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) ainda sobre as questões do ruído, disse que a Câmara 
Municipal pouco mais pode fazer do que aquilo que foi dito pelo Sr. Vice-Presidente 
da Câmara Municipal e pelos oradores que opinaram sobre o assunto. Referiu que 
existe a Lei do Ruído e não pode haver nenhum Regulamento Municipal que limite a 
Lei do Ruído, pode sim ser criado um Regulamento onde daqui para o futuro, se 
possa indicar os locais onde se possa abrir bares. Disse que se os proprietários dos 
bares estão dispostos a intervir no sentido de minimizar os incómodos relacionados 
com o ruído, ficava bem aos cidadãos aceitar tais intenções, uma vez que a cidade 
vide de um todo, dos habitantes e dos negócios, nomeadamente do negócio da noite. 
Referiu que se o ruído, mesmo que dentro dos valores estipulados por Lei, afetar um 
cidadão ao nível da saúde, isso pode ser provado em Tribunal e aí as instâncias 
judiciais intervêm de certeza. Disse que a Informação da Sra. Presidente refere 
valores de cerca de 38% de perdas de água, situação que considera como gravíssima. 
Referindo-se à recolha de resíduos sólidos, disse que a Sra. Presidente, na reunião 
anterior, disse que há veículos da Ecoambiente que estão a executar tarefas ao 
serviço da Algar e não da Câmara Municipal, mas parece-lhe que não é bem assim, 
uma vez que a Câmara Municipal contratou um veículo da Ecoambiente para recolha 
de resíduos sólidos urbanos. Perguntou o porquê de terem sido dados subsídios às 
Escolas, em razão da sua participação do Festival dos Descobrimentos. Sobre a 
judicialização da política disse que se alguém judicializa a política é a Câmara 
Municipal, uma vez que tinha sido recebedor de uma comunicação do Dr. Jorge 
Conceição e Silva, onde foi informado que iria ser alvo de um processo crime por 
difamação da Câmara Municipal, nomeadamente por causa do seu discurso 
proferido na Sessão Solene do aniversário do 25 de abril.----------------------------------- 
------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que, segundo o que é dado a conhecer pela 
Informação da Sra. Presidente da Câmara Municipal, o volume de água consumido, 
em período homólogo, aumentou cerca de 9%, mas as intervenções na rede, no 
mesmo período, diminuíram cerca de 40%, pelo que perguntou quais as 
consequências de tudo isto, e quais são os valores, atuais, das perdas de água.----------
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) perguntou sobre o ponto da situação relativamente 
ao assunto “muro bonito”, que diz respeito a uma habitação junto ao Lar Rainha D. 
Leonor.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, ainda sobre o ruído, 
disse que é uma Lei geral que regula o dito. Informou que tem havido um cuidado 
extremo,  no sentido de evitar a abertura de novos  estabelecimentos.  Relativamente  
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aos edifícios que existem no espaço ocupado pelo antigo Ciclo, disse que a hipótese 
que está em cima da mesa é a de, durante o ano de 2016, serem demolidos. Sobre os 
subsídios dados às escolas, no âmbito do Festival dos Descobrimentos, disse que os 
mesmos foram dados no seguimento das despesas efetuadas, no âmbito do Festival, 
pelas escolas no apoio dado à Câmara Municipal na organização do evento, 
nomeadamente no Jantar Medieval.------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Paulo Jorge Reis, sobre as questões 
relacionadas com a água, disse que o aumento de água no sistema não tem relação 
direta com as intervenções na rede, pelo que considerou sem nexo a questão 
colocada pelo PSD. Relativamente à recolha de resíduos sólidos urbanos, disse que 
numa situação pontual, foi necessário contratar, para um fim de semana, uma 
empresa para fazer a recolha desses resíduos, sendo que das duas empresas 
contactadas, apenas a Ecoambiente tinha capacidade de resposta. Sobre a limpeza 
das ilhas ecológicas colocadas junto aos Mercados Municipais na sede do Município, 
disse que o mau cheiro proveniente das mesmas está relacionado com os 
subprodutos que lá são colocados pelos operadores dos mercados. Informou que 
existe uma empresa que faz a recolha desses subprodutos, sem custos para a 
Autarquia, só que a Câmara Municipal para usufruir de tal serviço tem que abrir um 
concurso público, e não existe, ainda, criado um caderno de encargos para este tipo 
de concurso. Aproveitou para informar que situação idêntica acontece com os 
acidentes automóveis que acontecem na área do Município, relativamente à limpeza 
de pavimento e recolha de restos de acidentes rodoviários.---------------------------------     
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) sugeriu à Câmara Municipal que abrisse 
concurso, a custo zero, para a recolha dos subprodutos.------------------------------------ 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que a resposta dada pelo Sr. Vereador Paulo 
Jorge Reis sobre a viatura da Ecoambiente que fez recolha de resíduos sólidos 
urbanos, é oposta à dada pela Sra. Presidente da Câmara Municipal, na anterior 
reunião da Assembleia Municipal. Referiu que nem a Ecoambiente, nem a Algar, 
pode fazer essa recolha uma vez que é uma competência exclusiva da Câmara 
Municipal. Acrescentou que, no entanto, foi uma situação pontual e que resolveu um 
problema. Continuou a considerar grave as perdas de água verificadas. Referindo-se 
a ilhas ecológicas com cheiros nauseabundos, disse que tal não se verifica só nas que 
estão juntas aos Mercados Municipais, existem outras que também, com frequência 
têm cheiros nauseabundos. Voltando ao assunto “judicialização da política” disse 
que a Câmara recorre aos Tribunais para tentar resolver problemas políticos e para 
limitar a opinião dos munícipes, nomeadamente dos Membros da Assembleia 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------  
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), disse que a Sra. Presidente da 
Câmara Municipal, não estava presente e não se podia defender, tendo esclarecido 
que o que a Sra. Presidente da Câmara Municipal disse na última reunião da 
Assembleia Municipal foi de que a Algar contratou a Ecoambiente para esta fazer 
recolha de matérias recicláveis, quando a Algar não tinha capacidade de resposta para 
efetuar o trabalho, e isso é uma situação diferente da dada a conhecer pelo Sr. 
Vereador Paulo Jorge Reis.----------------------------------------------------------------------- 
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------Antes deste esclarecimento do Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), 
verificou-se uma troca menos agradável de palavras entre este e o Sr. Jorge Ferreira 
(LCF), uma vez que este último defende que as intervenções do Sr. Presidente da 
Mesa devem ser feitas na Bancada do Grupo Municipal do PS.---------------------------- 
------O Sr. Rui Araújo (PSD), relativamente à questão por si colocada sobre perdas 
de água, disse que apenas tinha constatado factos que estavam na Informação da Sra. 
Presidente da Câmara Municipal e depois de analisar os dados gostava de saber o 
valor concreto e atual, relativamente às perdas de água e que relação existia entre o 
aumento da água injetada na rede e a quebra de intervenções, a nível de manutenção 
da rede.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
------A Sra. Alexandra Pargana (PSD) relativamente à recolha de verdes, disse que 
não tem sido feita a mesma por avarias das viaturas relacionadas com este serviço, 
pelo que perguntou que resposta é dada aos Munícipes que solicitam este serviço, de 
que tipo de avarias se está a falar, para quando o restabelecimento do normal serviço 
de recolha de verdes e se não existe verba para a manutenção do parque automóvel 
municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS) informou de que a Câmara já 
não tem tempo para responder a questões.---------------------------------------------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF), evocando defesa da honra disse o seguinte: “É só 
para esclarecer o Sr. Presidente, para além de que o Sr. Presidente usou de um modo 
de falar extremamente mal-educado e agressivo em relação à minha pessoa, o Sr. 
Presidente não tem razão nenhuma naquilo que diz. O Sr. Presidente disse que eu 
tenho uma mente tortuosa, mas quero esclarecer que, aquilo que lhe disse que o 
Senhor só pode falar, intervir, na Bancada a que pertence, vem consagrado no n.º 8 
do Artigo 33.º do nosso Regimento. Sr. Presidente, se tem dúvidas faça o favor de 
ler o Regimento, porque também interveio na sua elaboração e um dos primeiros 
deveres que tem para connosco é de o conhecê-lo o mais profundamente possível.”- 
------PONTO 2 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DO CORRENTE ANO: Foi dispensada a 
leitura da documentação para este Ponto, uma vez que a mesma tinha sido 
oportunamente enviada aos Grupos Municipais e aos Membros da Assembleia 
Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas sob os 
números D - 564-19.------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva 
introdução do assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que as rubricas que têm um reforço 
maior diz respeito à classificação “Outros”, o que significa que não estão 
discriminadas as respetivas verbas, pelo que solicitou alguma explicação para o 
assunto.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Rui Araújo (PSD) perguntou para que vão servir as verbas colocadas nas 
rúbricas “Outros Serviços”.----------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse corroborar com as anteriores intervenções e 
lembrou que sempre defendeu a maior transparência nas contas municipais, sendo a 
proposta em discussão uma tábua rasa ao princípio  enunciado. Perguntou o que leva  
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a haver um reforço de uma rúbrica, em cerca de 60 mil euros, para despesa 
relacionadas com a água.--------------------------------------------------------------------------  
------A Sra. Alexandra Pargana (PSD) reforçou as questões levantadas relativamente 
ao reforço das rúbricas “Outros”.--------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que se 
verificou a necessidade de fazer a presente Revisão porque foi verificada uma receita 
extraordinária, na sequência da passagem da gestão da Onda para a Autarquia e 
quando se dá entrada de uma receita, tem que haver a respetiva despesa. Referiu que 
em termos de mapas não pode as verbas atribuídas a “Outros” serem mais 
descriminadas, pois os mesmos são elaborados segundo a legislação. Reconheceu 
que na justificação escrita da repartição das verbas podia ter sido dada mais 
informação, comprometendo-se rever essa situação no futuro, mas a ideia seria 
esclarecer as rúbricas que iram ser abertas, no entanto esclareceu que as verbas que 
estão lançadas em “Outros”, num modo geral dizem respeito a: reforço para 
refeições escolares; apoio escolar; atribuição de bolsa de estudo; ação social; eventual 
aumento do consumo de água. Acrescentou que tais verbas reforçam as rúbricas 
“outros”, mas pode não haver necessidade de utilizar as mesmas. Afirmou que 
ninguém prima mais pela transparência do que quem gere, atualmente, o Município. 
Acrescentou ainda que as regras na Câmara Municipal, são cumpridas.------------------  
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que se as receitas da água fossem suficientes 
para cobrir o custo da sua aquisição, não tinha a Câmara Municipal de colocar uma 
verba a reforçar a rúbrica para tal.--------------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que nada tinha contra a Revisão 
Orçamental proposta, apenas gosta de saber mais pormenores sobre as rúbricas 
“Outros”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Rui Araújo (PSD) agradeceu os esclarecimentos dados pela Câmara 
Municipal, as quais esclareceram as dúvidas do PSD. Anunciou a abstenção na 
votação referente a este Ponto da Ordem do Dia.--------------------------------------------  
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse ter registado o facto do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, referir que no futuro pretende especificar melhor as verbas a 
distribuir pelas rúbricas, na informação escrita que acompanha a documentação. 
Anunciou a abstenção na votação.---------------------------------------------------------------   
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) sugeriu à Mesa que solicitasse à Câmara 
Municipal, cópia do classificador económico das receitas e das despesas.---------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que sempre 
que existem dúvidas, estará pronto a esclarece-las.-------------------------------------------  
------Seguidamente passou-se à votação da 2.ª Revisão ao Orçamento e Plano 
Plurianual de Investimentos do corrente ano, tendo-se verificado o seguinte 
resultado: 

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 0 0 3 1 0 16 

ABSTENÇÕES 0 5 3 0 0 1 9 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 
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------DELIBERAÇÃO N.º 84/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a 2.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos do corrente ano, nos termos consignados na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e conforme a proposta 
apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública 
ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2015.-------------------------------------------- 
------INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO: Neste momento, eram 22 horas e 25 minutos, o 
Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), declarou interrompidos os trabalhos da 
Sessão para um breve intervalo, tendo os mesmos sido retomados às 22 horas e 46 
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------PONTO 3 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DO COMPROMISSO PLURIANUAL REFERENTE A FORNECIMENTO 
CONTINUADO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS, EM SISTEMA DE CARTÃO 
FROTA: Foi dispensada a leitura da documentação para este Ponto, uma vez que a 
mesma tinha sido oportunamente enviada aos Grupos Municipais e aos Membros da 
Assembleia Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas 
sob os números D - 564-20.---------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva 
introdução do assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) começou por considerar insuficiente a 
documentação remetida para o presente Ponto, tendo no entretanto, ao desfolhar a 
documentação em seu poder, verificado que se tinha equivocado nesta consideração, 
pedindo desculpa por tal. Disse ser contra o facto da empresa que ganhar o concurso 
poder contratar outra, ou outras, para prestar o serviço, mesmo que para isso seja 
necessária a autorização da entidade adjudicante, ou seja, a empresa que ganha o 
concurso, ou consegue cumprir, ou não consegue, e se não conseguir terá que ser 
lançado outro concurso. Referindo-se ao exposto disse que era da opinião que o 
artigo do caderno de encargos que refere a situação não deveria constar do mesmo, 
pelo que sugeriu à Câmara Municipal a retirada do mesmos.------------------------------- 
------Seguidamente passou-se à votação da emissão de autorização prévia do 
compromisso plurianual referente a fornecimento continuado de combustíveis 
rodoviários, em sistema de Cartão Frota.-------------------------------------------------------
------DELIBERAÇÃO N.º 85/AM/2015: 
------Deliberado, por unanimidade, autorizar a repartição de encargos, para os 
efeitos indicados no n.º 1, conjugado com o n.º 6, ambos do Artigo 22.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e na alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, resultantes da aquisição de serviços que dará lugar a encargo 
orçamental em mais de um ano económico, referente ao Concurso Público para 
Fornecimento continuado  de  combustíveis  rodoviários  em  sistema de Cartão 
Frota, conforme a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada 
na sua reunião pública ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2015.------------------
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. Jorge Ferreira (LCF): “Votamos a favor 
com a recomendação de que seja retirado do Caderno de Encargos a cláusula 18.”----
------PONTO 4 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MANUTENÇÃO DO  
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VALOR DAS TAXAS EM VIGOR PARA O ANO DE 2016 E DE MANUTENÇÃO DA 
ISENÇÃO DAS TAXAS (FIXAS) CRIADAS AO ABRIGO DO LICENCIAMENTO ZERO 
PARA O ANO 2016, DA TABELA DE LICENÇAS, TAXAS E OUTRAS RECEITAS 
MUNICIPAIS: Foi dispensada a leitura da documentação para este Ponto, uma vez 
que a mesma tinha sido oportunamente enviada aos Grupos Municipais e aos 
Membros da Assembleia Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa ao presente 
livro de atas sob os números D - 564-21.------------------------------------------------------ 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva 
introdução do assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse o seguinte: “A TSL faz a apreciação 
conjunta das duas propostas da CM para a manutenção do valor de taxas municipais 
para o ano de 2016. Em relação ao conteúdo das referidas propostas da CM, a TSL 
não se vai pronunciar, uma vez que, no seu conjunto, carecem de dados para análise 
por parte da TSL. E carecem, porque, em primeiro lugar, não há suporte 
informativo, nem positivo, nem negativo, para avaliar da sua adequação ao momento 
económico do município, nem à sustentabilidade social e socioeconómica dos seus 
recetores. O envio destes documentos à AM é uma tarefa repetitiva que a CM pratica 
anualmente, sem cuidar em os apoiar em análises económico – sociais que deem 
segurança à AM de estar a apreciar documentos com peso na vida de quase todos os 
cidadãos, sem que, porventura, tenha sido tomada em consideração a situação atual 
da maioria deles, pacientes das taxas municipais. A CM apoia-se no estudo de uma 
empresa externa ao Município, realizado em 2009 e, a partir daí, repete a ladainha 
das alternativas que o mesmo apresenta. Ora, desde 2009 até 2016, o povo 
português, incluindo o povo lacobrigense, sofreu um verdadeiro ataque ao seu modo 
económico e social de viver e de estar em sociedade. E, contudo, a CM de Lagos 
mantém inalterável a sua postura para apresentar a proposta das Taxas municipais de 
2016, sem outra menção que a das taxas que foram aprovadas pela AM em 2010 e 
nos seguintes anos. Assim, parece-nos oportuno que as GOP imponham ao novo 
“ministério” da Equipa Multidisciplinar, os “estudos e avaliações económico – 
financeiras” que suportem as propostas de taxas a aplicar aos cidadãos lacobrigenses. 
Espera-se que já em 2016 surjam esses estudos, tomando em consideração as 
palavras do sr. Vice-presidente na apresentação destes pontos. Mas, em segundo 
lugar, a CM, em relação à Tabela de Licenças, Taxas e outras receitas municipais, 
esqueceu-se que as mesmas fazem parte integrante de um Regulamento; 
Regulamento esse que a CM mantém inalterado desde a sua aprovação, apesar de 
muita outra legislação ter sido emitida já sobre esta matéria. Já em relação ao 
Regulamento de urbanização, as GOP informam que está em conclusão a adaptação 
do mesmo às alterações legislativas entretanto publicadas. Esta questão dos 
Regulamentos continua a ser uma questão relevante para a TSL. Por essa razão, já se 
opôs ao parecer da ANMP, enviando, através da Mesa da AM, a sua posição ao sr. 
Secretário – geral da ANMP. Mas, já em sede da AM, a TSL tem demonstrado 
muitas vezes o seu desconforto com o modo suspensivo com que a CM, e o próprio 
PS, reage quando o assunto é abordado. Por isso, a TSL espera que as GOP para 
2016  não  deixem de incluir a conclusão do Manual dos Regulamentos  Municipais e  
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apresentá-lo para análise e aprovação da AM, de modo a solver, de vez, o 
desconforto da TSL.  Por estes motivos, a Coligação TSL ABSTER-SE-Á aquando 
da votação das propostas da CM para os pontos 4 e 5 da ordem do dia desta sessão 
da AM. Esta intervenção serve de Declaração de voto sobre os referidos pontos.”----
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) referindo-se ao estudo elaborado em 2009, 
disse que o mesmo deveria ser colocado de parte, porque ao longo do tempo têm 
sido criados grupos de trabalho que tem indo adaptando o estudo à realidade.---------  
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que o estudo elaborado em 2009, foi 
encomendado, de modo a que as receitas da Câmara Municipal, que começaram a 
decrescer em 2008, não tivessem grandes quebras, e por isso o estudo inflacionou as 
taxas. Referiu que Lagos foi no sentido contrários da maioria dos Municípios 
Portugueses, uma vez que subiu as taxas municipais, enquanto outros mantiveram e 
até as desceram, isto apesar ter aplicado taxas inferiores às propostas pelo estudo. 
Disse que o estudo não serviu para mais nada a não ser para a Câmara Municipal 
gastar dinheiro. Referiu que um estimulo para o crescimento económico local seria 
uma descida, mesmo que simbólica, das taxas municipais. Disse que Lagos, 
relativamente à cobrança de receitas fiscais, é um Município muitíssimo rico. 
Terminou dizendo que estaria na disposição de votar a favor de uma proposta no 
sentido de baixar 3 a 4 por cento as taxas, não sendo assim, o sentido de voto será 
outro.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Rui Araújo (PSD) começou por dizer que concordava, de uma forma 
geral, com as intervenções dos anteriores oradores, considerando que haveria 
margem para baixar algumas taxas cobradas, no entanto lembrou que tinha sido 
inicialmente aprovado um aumento gradual das taxas e a proposta que a Câmara 
Municipal faz é a de não aplicar o aumento, pelo que se a proposta da Câmara for 
recusada o aumento é inevitável. Anunciou o voto favorável da Bancada do PSD nos 
Pontos 4 e 5 da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------ 
------O Sr. João Luís Gomes (PS) reforçou o lembrado pelo Sr. Rui Araújo, ou seja, 
se a proposta da Câmara Municipal de manter as taxas não for aprovada as mesmas 
têm que, obrigatoriamente, ser aumentadas, na sequência de deliberações anteriores.- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) perguntou se mesmo ter sido aprovado esse 
aumento de taxas, se as mesmas não têm que ser aprovadas anualmente e se as 
mesmas não forem aprovadas anualmente o aumento é automático.--------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que existe um 
grupo multidisciplinar a trabalhar neste assunto e não foram dadas indicações para 
que as receitas fossem elevadas, pelo que o estudo que está a ser feito está de acordo 
com as regras. Referiu não acreditar que a empresa que elaborou o anterior estudo, 
tivesse seguido qualquer tipo de instruções, conforme deu a entender o Sr. Jorge 
Ferreira. Disse que a Câmara Municipal tem optado por esta cláusula “travão” para 
que as taxas não atingissem valores superiores conforme o estudo indica e se esta 
cláusula “travão” não for aprovada então o aumento é inevitável.-------------------------  
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que o facto de existirem grupo de trabalho não 
impede a discussão na Assembleia Municipal do assunto. Relativamente ao estudo 
elaborado em 2009,  disse  que o mesmo foi elaborado no sentido de sere cumpridos  
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determinados objetivos determinados por quem pagou o estudo.-------------------------  
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) sugeriu à Câmara Municipal que o trabalho 
que está a ser elaborado pelo grupo de trabalho multidisciplinar, antes de ser 
apresentado à Assembleia Municipal, fosse apresentado a uma das Comissões da 
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------  
------Seguidamente passou-se à votação das propostas de manutenção do valor das 
taxas em vigor para o ano de 2016 e de manutenção da isenção das taxas (fixas) 
criadas ao abrigo do licenciamento zero para o ano 2016, da Tabela de Licenças, 
Taxas e outras Receitas Municipais, tendo-se verificado o seguinte resultado: 

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 5 0 3 0 0 20 

ABSTENÇÕES 0 0 3 0 1 1 5 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 

------DELIBERAÇÃO N.º 86/AM/2015: 
------Deliberado, por maioria, aprovar as propostas de manutenção dos valores das 
taxas praticadas em 2015 para o ano de 2016, da Tabela de Licenças, Taxas e Outras 
Receitas Municipais e de manutenção da isenção das taxas (fixas) criadas ao abrigo 
do Licenciamento Zero para o ano de 2016, nos termos do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do Artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, conforme a proposta 
apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública 
ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2015.-------------------------------------------- 
------PONTO 5 – APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DO 
VALOR DAS TAXAS ADMINISTRATIVAS E DAS TAXAS PREVISTAS NO ARTIGO 106.º 
PARA O ANO 2016, DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 
EDIFICAÇÃO, TAXAS E COMPENSAÇÕES URBANÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE 
LAGOS: Foi dispensada a leitura da documentação para este Ponto, uma vez que a 
mesma tinha sido oportunamente enviada aos Grupos Municipais e aos Membros da 
Assembleia Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas 
sob os números D - 564-23.---------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva 
introdução do assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Jorge Ferreira(LCF) disse que era importante que fosse dado um sinal 
positivo aos empresários da construção civil, com a baixa das taxas relacionadas com 
esta atividade. Referiu que se é o estudo que está a condicionar a descida das taxas 
municipais, então que o mesmo seja alterado o mais rapidamente possível, para que 
no próximo ano não se esteja a discutir a mesma “vaca sagrada” e a votar 
condicionadamente, situação que em democracia é uma coisa do outro mundo.------- 
------O Sr. José Santos (BE) disse que o estudo em causa é de 2009, sendo que 
estamos em 2015, e em 6 anos as realidades mudaram, pelo que não faz sentido 
estar-se “agarrado” a um estudo que está ultrapassado.-------------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) perguntou se quando o trabalho que está a ser 
feito pela Câmara Municipal, relativamente à Tabela de Taxas e Licenças, ficar 
terminado, a Câmara Municipal pensa arquivar o estudo de 2009.------------------------ 
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------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que a intenção é utilizar um qualquer meio para 
chegar a um fim, pelo que se existe um grupo na Câmara Municipal que está a 
estudar o assunto então que esse trabalho termine o mais rapidamente possível para 
se acabar com a “vaca sagrada” que é o estudo de 2009.------------------------------------  
------O Sr. José Jácome (LCF) disse que não há necessidade de encomendar outro 
estudo, gastando assim mais dinheiro, está um grupo de trabalho formado e esse 
grupo é competente para realizar o trabalho.-------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que não vai ser 
necessário encomendar um novo estudo, porque o mesmo está a ser feito por uma 
equipa multidisciplinar da Câmara Municipal, sendo isso prova de que o atual estudo 
não serve e por isso é que está a ser revisto. Lembrou ainda que na base da 
elaboração do estudo está legislação própria que define critérios para que sejam 
achados os valores das taxas. Referiu que o estudo que está a ser elaborado será 
discutido pelo maior número de intervenientes possíveis, antes de avançar para a fase 
final de aprovação.--------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que o grupo multidisciplinar está criado há 
algum tempo, sendo que são necessárias tomar decisões céleres. Referiu que um dos 
problemas com que o grupo se depara para encontrar o valor justo da taxa, será o 
facto do Município ter custos acima da média, ou seja, o desejável seria o Município 
produzir mais e melhor e com menos dinheiro, para que os valores das taxas 
diminuíssem.----------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que o estudo foi feito e foi logo revisto, 
mas continua a servir como referencial, pelo que voltou a questionar se o estudo que 
está a ser elabora vai revogar o estudo de 2009, ou se esse irá a continuar a servir 
como referência.------------------------------------------------------------------------------------ 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) reforçou a proposta da Câmara Municipal 
reunir com a Comissão da Assembleia Municipal, logo que exista um “borrão” do 
estudo que está a ser elaborado pela equipa multidisciplinar da Câmara Municipal.----  
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que o estudo que está a ser feito pela Câmara 
Municipal, para além de ser dado a conhecer à Comissão da Assembleia Municipal, 
deve ter tratamento no âmbito do Estatuto do Direito da Oposição.--------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que o Estatuto do Direito de Oposição é 
uma coisa, outra é que a Assembleia Municipal, como Órgão deliberativo, tem 
Comissões, e é a Comissão que trata deste assunto que deve reunir com a Câmara 
Municipal no sentido de se inteirar do Estudo antes de o mesmo seguir para o 
Plenário.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) relativamente à sua última intervenção e à 
intervenção do Sr. José Manuel Freire, disse que uma coisa não impede a outra, uma 
vez que as Comissões têm o seu papel próprio, e deve ser feito um debate na 
Comissão especializada, mas isso não impede que o debate seja mais alargado, no 
âmbito do Estatuto do Direito de Oposição.-------------------------------------------------- 
------O Sr. José Jácome (LCF) disse que a Câmara Municipal já percebeu que o 
caminho certo é baixar as taxas municipais, senão não propunha manter os valores 
das taxas. Ainda sobre o estudo que está a ser elaborado, sugeriu que o grupo olhasse  
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para outros exemplos.----------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que o grupo 
está a estudar os valores que vão ser achados com base nos critérios e regras 
definidos por lei. Informou que enquanto não estiver pronto e aprovado o estudo 
que esta a ser elaborado, o estudo de 2009 não pode ser colocado na gaveta, pelo 
que até lá vai ser referencial, uma vez que a Lei determina que para se aplicar uma 
taxa tem que existir um estudo.------------------------------------------------------------------  
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que a sua intervenção sobre a dificuldade em 
chegar-se aos valores a serem cobrados, vem na sequência das intervenções do Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) perguntou qual a previsão para que o trabalho 
que está a ser desenvolvido pela equipa multidisciplinar, possa ser apresentado à 
Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, informou que a 
intenção será o trabalho estar pronto para apresentação no primeiro trimestre de 
2016.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Seguidamente passou-se à votação da proposta de manutenção do valor das 
taxas administrativas e das taxas previstas no Artigo 106.º para o ano 2016, do 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação, Taxas e Compensações 
Urbanísticas do Município de Lagos, tendo-se verificado o seguinte resultado: 

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 5 0 3 0 0 20 

ABSTENÇÕES 0 0 3 0 1 1 5 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 

------DELIBERAÇÃO N.º 87/AM/2015: 
------Deliberado, por maioria, aprovar a proposta de manutenção dos valores das 
taxas administrativas e as taxas previstas no Artigo 106.º do Regulamento Municipal 
de Urbanização, Edificação, Taxas e Compensações Urbanísticas do Município de 
Lagos para vigorarem no ano de 2016, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 
do Artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, conforme a proposta 
apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública 
ordinária realizada no dia 2 de setembro de 2015.-------------------------------------------- 
------APROVAÇÃO EM MINUTA: De seguida foi aprovada, por unanimidade, a 
minuta de todas as deliberações tomadas pela Assembleia Municipal no decurso da 
presente Reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 
------FORMA   DE   VOTAÇÃO   NAS    DELIBERAÇÕES    TOMADAS:   Em   todas   as 
deliberações tomadas no decorrer da presente Reunião, foi utilizada a forma de 
votação por braço levantado e por Grupo Municipal representado na Assembleia.---- 
------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Assim o Sr. Presidente da Mesa, após 
consulta à Assembleia, declarou interrompida a Sessão, para continuação no dia 7 de 
outubro de 2015, às 20.30 horas, hora regimental, no Salão Nobre do Edifício dos 
Antigos Paços do Concelho, no Ponto 6 da Ordem do Dia, tendo, eram 23 horas e 
53 minutos, declarado encerrada esta Reunião.----------------------------------------------- 
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------Da qual, para constar, foi extraída a presente Ata que eu, Ana Margarida de 
Passos Águas Bento e Barros Martins, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia 
Municipal de Lagos, mandei lavrar, subscrevi e assino juntamente com o seu 
Presidente, Sr. Paulo José Dias Morgado.----------------------------------------------------- 
 
..................................................................................................................................................... 
    
..................................................................................................................................................... 
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