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ATA N.º 18/2015 
 

DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE OUTUBRO DE 2015 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS, 
REALIZADA A 21 DE OUTUBRO DE 2015 

 
------No dia 21 de outubro de 2015, no Salão Nobre do Edifício dos Antigos Paços 
do Concelho de Lagos, reuniram-se em Sessão Extraordinária, convocada ao abrigo 
do n.º 1 e n.º 2 do Artigo 28.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais e do 
Regimento em vigor da Assembleia Municipal, os Membros da Assembleia 
Municipal de Lagos, com a seguinte, ORDEM DO DIA: 

 
➣ PONTO 1 -  Apreciação e votação da Proposta de concessão de 

condecorações – Medalha de Mérito Municipal; 
➣ PONTO 2 -  Apreciação e votação da Proposta de isenção de Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) – Moradia sita no Vale da 
Lama, Odiáxere; 

➣ PONTO 3 -  Apreciação e votação da emissão de autorização prévia do 
compromisso plurianual referente a apoios para a época 
desportiva 2015/2016 – linhas de apoio ao associativismo 
desportivo; 

➣ PONTO 4 -  Apreciação e votação da Proposta de Operação de 
Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) e seus demais 
elementos constituintes. 

 
------ABERTURA DA SESSÃO: Tendo sido constituída a Mesa com todos os seus 
Membros presentes, o Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), verificada a 
existência de quórum, deu início à presente Sessão, quando eram 20 horas e 53 
minutos, verificando-se as seguintes presenças: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PS António Marreiros Gonçalves 

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] 

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

PS Eduardo Manuel de Sousa Andrade 
PS João Henrique Pereira 
PS João Luís da Silva Gomes 
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PS Maria Paula Dias da Silva Couto 

PS Paulo José Dias Morgado 
(Presidente da Mesa) 

PS Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo 

PS Vítor 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 Joaquim José Furtado Marreiros de Azevedo 
PSD Rui Filipe Machado de Araújo 

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

LCF Carlos Francisco Graça da Glória 
LCF Jorge Manuel Fernandes Ferreira 
CDU Ana Paula Pereira Viana 
CDU Celso Jorge Pereira da Luz Alves Costa 
CDU José Manuel da Glória Freire de Oliveira 
TSL José Alberto Baptista 
BE Manuela José Goes Ferreira da Silva 

------ENTROU JÁ NO DECURSO DA SESSÃO, no momento indicado nesta Ata, o 
seguinte Membro da Assembleia Municipal: 

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

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

GRUPO 
MUNICIPAL 

NOME 
DO MEMBRO 

PERÍODO 
SUBSTITUIÇÃO SUBSTITUTO 

PSD José Valentim Rosado Sessão de 
outubro 

Joaquim José Furtado 
Marreiros de Azevedo 

PSD Fernando Manuel 
Cristino Marreiro 

Sessão de 
outubro 

Alexandra Cristina 
Neves Pargana 

 

------MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE ESTIVERAM 
PRESENTES NA SESSÃO: 
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PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PS Maria Joaquina Batista Quintans Matos - Presidente 
PS Hugo Miguel M. Henrique Pereira - Vice-Presidente 
PS Maria Fernanda Pires de M. Carvalho Afonso - Vereadora 
PS Paulo Jorge Correia dos Reis - Vereador 

LCF Luís Manuel da Silva Barroso - Vereador 

------FALTOU A ESTA SESSÃO O MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL, a seguir 
indicado: 

PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PSD Nuno Filipe Carreiro Ferreira Serafim - Vereador 
CDU Luís Carlos Carradinha Reis - Vereador 

------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) apresentou o seguinte Requerimento: “Exmo. Sr. 
Presidente da Assembleia Municipal de Lagos - Jorge Manuel Fernandes Ferreira, 
Membro da Assembleia Municipal, vem expor e requerer a V. Exa. o seguinte: 1. O 
requerente, constatou hoje, que tendo sido, segundo julga, a requerimento da 
Câmara Municipal de Lagos, convocada por V. Exa., para o dia de hoje (21 de 
outubro de 2015), uma Assembleia Municipal Extraordinária com a seguinte Ordem 
do Dia: Ponto 1 - Apreciação e votação da Proposta de concessão de condecorações 
– Medalha de Mérito Municipal; Ponto 2 - Apreciação e votação da Proposta de 
isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Moradia sita no Vale da Lama, 
Odiáxere; Ponto 3 - Apreciação e votação da emissão de autorização prévia do 
compromisso plurianual referente a apoios para a época desportiva 2015/2016 – 
linhas de apoio ao associativismo desportivo; Ponto 4 - Apreciação e votação da 
Proposta de Operação de Reabilitação Urbana Sistemática (ORU) e seus demais 
elementos constituintes. 2. Ora, a presente convocação da reunião é ilegal e nula. 3. 
Em primeiro lugar porque a Câmara Municipal não publicou nem afixou nos locais 
do estilo, nomeadamente na Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, os Editais 
com as deliberações das suas reuniões de 2 de setembro de 2015; 16 de setembro de 
2015, 7 de outubro de 2015 e, também, da sua reunião de 14 de outubro. 4. Tal 
publicação é obrigatória, nos termos do Artigo 56.º, n.os 1 e 2 da Lei 75/2013, 12 
setembro. 5. Por outro lado, segundo o estipulado no Artigo 26.º n.º 1, do 
Regimento da Assembleia Municipal de Lagos: “A ordem do dia de cada sessão é 
estabelecida pela mesa, ouvida a Comissão Permanente da Assembleia Municipal”. 
No Caso, que se saiba, a Comissão Permanente desta Assembleia Municipal não foi 
convocada para ser ouvida sobre o modo de elaboração da Ordem do Dia, num 
flagrante atropelo às regras da democraticidade e da colegialidade do funcionamento 
da Assembleia. 7. O que sai ainda mais reforçado pelo facto de, relativamente, ao 
ponto 4 da Ordem do Dia, o Edital da Convocatória foi elaborado e afixado, no dia 
13 de outubro de 2015, isto é, ainda antes da deliberação em causa ter sido aprovada 
pela  Câmara e sem  ter  decorrido,  o  período  mínimo  de  5  dias  de  publicitação  
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pública dessa deliberação (Artigo 56.º n.os 1 e 2 da L.A.L., em vigor). 8. Por isso, 
nesta parte, não foi dado cumprimento ao disposto no Artigo 28.º. n.º 1, alínea a), 
n.º 2, e n.º 3, da L.A.L. e Artigo 24.º, n.º 1, alínea a), n.º 2, n.º 3 e n.º 4 do 
Regimento da Assembleia Municipal de Lagos. Nestes termos e nos demais de 
Direito, requer-se a V. Exa., se digne desconvocar a presente Assembleia, por a 
mesma ser realizada em atropelo, designadamente à legislação e regulamento acima 
indicados, com os inerentes prejuízos para o Município de Lagos e seus 
destinatários.”---------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS) disse que a Mesa não 
concordava com o teor do Requerimento, pelo que ia colocar à votação o 
Requerimento apresentado pelo Sr. Jorge Ferreira.------------------------------------------
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF), relativamente à deliberação da Câmara Municipal 
acerca das condecorações, perguntou se a mesma tinha sido tomada por voto 
secreto, ou não.-------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que compete ao Presidente da Mesa, 
cumprir e fazer cumprir a Lei, pelo que perguntou se foram verificados os artigos 
mencionados no Requerimento do Sr. Jorge Ferreira.---------------------------------------
------O Presidente da Mesa, Sr. Paulo Morgado (PS), disse ser da opinião de que, 
legalmente, não existia nenhuma ilegalidade na convocatória para a presente Sessão 
da Assembleia Municipal. Referiu que o facto do Regimento referir que a Ordem do 
Dia de cada Sessão ser estabelecida pela Mesa, ouvida a Comissão Permanente, não 
é uma imposição que tenha que haver uma Reunião da Comissão Permanente antes 
de cada Sessão e a Lei diz que o Presidente da Assembleia Municipal pode convocar 
por sua iniciativa as Sessões Extraordinárias, sendo a Ordem do Dia estabelecida 
pela Mesa. Disse que se o Sr. Jorge Ferreira não tem este entendimento, pode 
sempre recorrer para os Tribunais.-------------------------------------------------------------
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que deveria ser perguntado à Câmara 
Municipal se o assunto da atribuição de medalhas de mérito, foi deliberado por voto 
secreto, na Reunião da Câmara Municipal, ou não. Acrescentou que se não foi por 
voto secreto, existia mais uma causa para a nulidade, e todos estão obrigados a 
cumprir a Lei.---------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que compete ao Presidente da Assembleia 
convocar as Sessões e verificar a legalidade dos assuntos trazidos para a Ordem do 
Dia, pelo que é da opinião de que não deve o Plenário prenunciar-se sobre tal.--------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (OS), disse que a Mesa está convicta 
na sua posição, no entanto gostava de saber a opinião do Plenário.----------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que foram levantadas dúvidas, pelo que 
a Mesa pode recorrer para o Plenário e assim ficam sanadas as mesmas.----------------
------SAÍDA DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Seguidamente 
ausentaram-se da respetiva Bancada os seguintes Membros da Assembleia 
Municipal: 

GRUPO MUNICIPAL NOME DO MEMBRO 
PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
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PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 
PSD Joaquim José Furtado Marreiros de Azevedo 
PSD Rui Filipe Machado de Araújo 

------Posto isto passou-se à votação do Requerimento apresentado pelo Sr. Jorge 
Ferreira (LCF), tendo-se verificado o seguinte resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 0 0 1 3 0 1 5 

ABSTENÇÕES 0 0 1 0 0 0 1 
VOTOS CONTRA 11 1 1 0 1 0 14 

------DELIBERAÇÃO N.º 96/AM/2015 
------Reprovado, por maioria, o Requerimento apresentado pelo Grupo Municipal 
LCF.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que o facto do Plenário deliberar prosseguir 
com a continuação da Sessão, não sana qualquer ilegalidade.------------------------------
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. José Manuel Freire (CDU): “Nós 
votamos a favor da aceitação desse Requerimento porque da leitura aqui rápida, em 
cima da hora, achamos que há Artigos que não têm qualquer outra interpretação do 
que aquilo que dizem realmente e portanto em função dessa situação o nosso voto 
foi a favor do Requerimento apresentado.”---------------------------------------------------
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. José Santos (BE): “A minha leitura 
também é a mesmas. Ao ler o Artigo 26.º, ponto 1, pois se o Sr. Presidente me 
explicar onde isto se encaixa, neste ponto 1... poderei estar errado, mas, até 
agora...”---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------ENTRADA DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Seguidamente 
tomaram lugar na respetiva Bancada os seguintes Membros da Assembleia 
Municipal: 

GRUPO MUNICIPAL NOME DO MEMBRO 
PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 
PSD Joaquim José Furtado Marreiros de Azevedo 
PSD Rui Filipe Machado de Araújo 

------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse que a Mesa não deliberou sobre a Ordem do 
Dia da presente Sessão, conforme o previsto na alínea c) do n.º 1 do Artigo 29.º do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais.--------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que não existe qualquer ilegalidade na 
convocação da presente Sessão, pelo que votou contra o Requerimento.---------------
------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Durante esta 
intervenção, entrou na sala o seguinte Membro da Assembleia Municipal: 
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GRUPO 
MUNICIPAL NOME DO MEMBRO HORA 

PS Ana Cristina da Conceição Pereira Olivença 21.10 

------SAÍDA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Seguidamente ausentou-se 
da respetiva Bancada o seguinte Membro da Assembleia Municipal: 

GRUPO MUNICIPAL NOME DO MEMBRO 
LCF Jorge Manuel Fernandes Ferreira 

------ATAS DE REUNIÃO ANTERIOR: Dispensada a sua leitura, uma vez que as 
mesmas tinham sido oportunamente enviadas aos Grupos Municipais e a todos os 
Membros da Assembleia Municipal, foram pelo Plenário apreciadas as seguintes 
atas: 
------Ata n.º 13/2014 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de dezembro de 2014 da 
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 17 de dezembro de 2014.-------------------
------DELIBERAÇÃO N.º 97/AM/2015: 
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 13/2014 da 1.ª Reunião da Sessão 
Ordinária de dezembro de 2014 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 17 
de dezembro de 2014.-----------------------------------------------------------------------------
------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo 
não participam na aprovação desta ata, por não terem estado presentes na reunião a 
que mesma diz respeito, os seguintes Membros: 

GRUPO MUNICIPAL NOME DO MEMBRO 
PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 
PS António Marreiros Gonçalves 

CDU Celso Jorge Pereira da Luz Alves Costa 
PSD Joaquim José Furtado Marreiros de Azevedo 
PS Maria Paula Dias da Silva Couto 

------Ata n.º 14/2014 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de dezembro de 2014 da 
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 20 de dezembro de 2014.-------------------
------DELIBERAÇÃO N.º 98/AM/2015: 
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 14/2014 da 2.ª Reunião da Sessão 
Ordinária de dezembro de 2014 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 20 
de dezembro de 2014.-----------------------------------------------------------------------------
------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo 
não participam na aprovação desta ata, por não terem estado presentes na reunião a 
que mesma diz respeito, os seguintes Membros: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
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PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 
PS Ana Cristina da Conceição Pereira Olivença 
PS António Marreiros Gonçalves 

LCF Carlos Francisco Graça da Glória 

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

CDU Celso Jorge Pereira da Luz Alves Costa 

------Ata n.º 1/2015 da 3.ª Reunião da Sessão Ordinária de dezembro de 2014 da 
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 6 de janeiro de 2015.------------------------
------DELIBERAÇÃO N.º 99/AM/2015: 
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 1/2015 da 3.ª Reunião da Sessão 
Ordinária de dezembro de 2014 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 6 de 
janeiro de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------
------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo 
não participam na aprovação desta ata, por não terem estado presentes na reunião a 
que mesma diz respeito, os seguintes Membros: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 
PS Ana Cristina da Conceição Pereira Olivença 
PS António Marreiros Gonçalves 

PSD Fernando Ramos Bernardo 
(1.º Secretário) 

------Ata n.º 2/2015 da 4.ª Reunião da Sessão Ordinária de dezembro de 2014 da 
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 8 de janeiro de 2015.------------------------
------DELIBERAÇÃO N.º 100/AM/2015: 
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 2/2015 da 4.ª Reunião da Sessão 
Ordinária de dezembro de 2014 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 8 de 
janeiro de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------
------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo 
não participam na aprovação desta ata, por não terem estado presentes na reunião a 
que mesma diz respeito, os seguintes Membros: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 
PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 
PS António Marreiros Gonçalves 
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PS 
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes 
(Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de 
Lagos) 

PSD Joaquim José Furtado Marreiros de Azevedo 

------PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE CONCESSÃO DE 
CONDECORAÇÕES – MEDALHA DE MÉRITO MUNICIPAL: Foi dispensada a leitura 
da documentação para este Ponto, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
remetida aos Grupos Municipais e a todos os Membros da Assembleia Municipal, a 
qual fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas sob os números D-567-
7.------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, fez a respetiva 
introdução ao assunto.---------------------------------------------------------------------------- 
------A Sra. Ana Paula Viana (CDU) questionou o porquê de os boletins de voto 
apenas terem um quadrado em frente do nome.---------------------------------------------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (OS) disse que não se estava a 
referendar nada e remeteu mais explicações para os pareceres jurídicos recebidos 
sobre esta matéria.--------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que a CDU estava sempre disponível 
para participar em Sessões Extraordinária da Assembleia Municipal realizadas no 
seguimento de solicitações da Câmara Municipal, só não quer é que existam dúvidas 
sobre a legalidade das situações, pelo que quando há dúvidas à  que fazer todo o 
possível para evitar tais dúvidas. Perguntou se a votação sobre o assunto em 
apreciação, na Câmara Municipal, tinha sido feita por voto secreto ou por braço no 
ar. Salientou, com agrado, a retoma, por parte da Câmara Municipal, do 
cumprimento do Regulamento Municipal de atribuição de condecorações. Sugeriu à 
Câmara Municipal que, de futuro, pudesse conversar com as forças políticas, uma 
vez que todas têm nomes a propor.------------------------------------------------------------ 
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse concordar 
e aceitar, a sugestão da CDU. Referiu que as propostas apresentadas foram 
aprovadas em Reunião da Câmara Municipal em clima de muito consenso e por 
unanimidade, tendo sido o processo de votação todo legal.--------------------------------   
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) mostrou a sua concordância com a sugestão 
apresentada pela CDU.---------------------------------------------------------------------------- 
------Posto isto passou-se à votação, por escrutínio secreto, dos nomes propostos 
pela Câmara Municipal de Lagos, verificando-se os seguintes resultados: 

 A 
Favor Brancos Nulos Nº de 

Votos 
CASA DE DOCES REGIONAIS AMÉLIA 
TAQUELIM GONÇALVES 24 0 0 24 

ANDRÉ SOBREIRA (ATLETA LACOBRIGENSE 
DE PARACICLISMO/HANDCYCLE) 24 0 0 24 
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JOÃO JOSÉ GERALDO DE ALBUQUERQUE 
VELOSO (PROFESSOR INVESTIGADOR) 24 0 0 24 

MANUEL ANTÓNIO ROSA CALVINHO 
(PESCADOR E EMPRESÁRIO) 24 0 0 24 

PASTELARIA GOMBÁ 24 0 0 24 
------DELIBERAÇÃO N.º 101/AM/2015: 
------Aprovada, na sequência de escrutínio secreto, por unanimidade e aclamação, a 
atribuição de Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata à Casa de Doces Regionais 
Amélia Taquelim Gonçalves, nos termos dispostos no n.º 1 do Artigo 10.º do 
Regulamento de Concessão de Condecorações pela Câmara Municipal de Lagos, 
conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada na sua Reunião 
Pública Ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2015.------------------------------
------DELIBERAÇÃO N.º 102/AM/2015: 
------Aprovada, na sequência de escrutínio secreto, por unanimidade e aclamação, a 
atribuição de Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata ao Sr. André Sobreira 
(Atleta Lacobrigense de Paraciclismo/Handcycle), nos termos dispostos no n.º 1 do 
Artigo 10.º do Regulamento de Concessão de Condecorações pela Câmara 
Municipal de Lagos, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada 
na sua Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2015.-----------
------DELIBERAÇÃO N.º 103/AM/2015: 
------Aprovada, na sequência de escrutínio secreto, por unanimidade e aclamação, a 
atribuição de Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata ao Sr. João José Geraldo 
de Albuquerque Veloso (Professor Investigador), nos termos dispostos no n.º 1 do 
Artigo 10.º do Regulamento de Concessão de Condecorações pela Câmara 
Municipal de Lagos, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada 
na sua Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2015.-----------
------DELIBERAÇÃO N.º 104/AM/2015: 
------Aprovada, na sequência de escrutínio secreto, por unanimidade e aclamação, a 
atribuição de Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata ao Sr. Manuel António 
Rosa Calvinho (Pescador e Empresário), nos termos dispostos no n.º 1 do Artigo 
10.º do Regulamento de Concessão de Condecorações pela Câmara Municipal de 
Lagos, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada na sua Reunião 
Pública Ordinária, realizada no dia 16 de setembro de 2015.----------------------------- -
------DELIBERAÇÃO N.º 105/AM/2015: 
------Aprovada, na sequência de escrutínio secreto, por unanimidade e aclamação, a 
atribuição de Medalha de Mérito Municipal – Grau Prata à Pastelaria Gombá, nos 
termos dispostos no n.º 1 do Artigo 10.º do Regulamento de Concessão de 
Condecorações pela Câmara Municipal de Lagos, conforme proposta da Câmara 
Municipal de Lagos, aprovada na sua Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 16 
de setembro de 2015.------------------------------------------------------------------------------ 
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que os 
condecorados tinham já sido contactados e todos agradeceram o reconhecimento do 
Poder Autárquico relativamente ao contributo que cada um dos homenageados deu  
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ao Município de Lagos. Terminou agradecendo a unanimidade que se verificou em 
relação ao assunto.---------------------------------------------------------------------------------  
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) reforçou a sugestão anteriormente proferida 
pela CDU.------------------------------------------------------------------------------------------- 
------PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ISENÇÃO DE 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) – MORADIA SITA NO VALE DA 
LAMA, ODIÁXERE: Foi dispensada a leitura da documentação para este Ponto, uma 
vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida aos Grupos Municipais e a 
todos os Membros da Assembleia Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa 
ao presente livro de atas sob os números D-567-8.------------------------------------------
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, fez a respetiva 
introdução ao assunto.---------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) perguntou porque não tinha sido incluído o 
presente processo, aquando da apreciação do IMI pela Assembleia Municipal.--------
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse não saber 
os pormenores sobre tal situação não ter sido incluída na apreciação do assunto do 
IMI, mas possivelmente deveria estar relacionado com um desencontro de 
documentação.------------------------------------------------------------------------------------- 
------Posto isto, passou-se à votação da Proposta de isenção de Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) – Moradia sita no Vale da Lama, Odiáxere.------------------------- 
------DELIBERAÇÃO N.º 106/AM/2015: 
------Aprovada, por unanimidade, a isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) referente ao processo apresentado por: Maria de Lourdes Mendes, 
relativamente a moradia sita no Vale da Lama, Odiáxere, por se localizar no troço da 
Via V9D do Plano de Urbanização da Meia Praia, nos termos previstos do n.º 2, do 
Artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
Intermunicipais, conforme proposta da Câmara Municipal de Lagos, aprovada na 
sua Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 7 de outubro de 2015.------------------
------PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO 
PRÉVIA DO COMPROMISSO PLURIANUAL REFERENTE A APOIOS PARA A ÉPOCA 
DESPORTIVA 2015/2016 – LINHAS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO: 
Foi dispensada a leitura da documentação para este Ponto, uma vez que a mesma 
tinha sido oportunamente remetida aos Grupos Municipais e a todos os Membros 
da Assembleia Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de 
atas sob os números D-567-9.-------------------------------------------------------------------
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, fez a respetiva 
introdução ao assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que a CDU iria votar a favor 
relativamente ao que estava em cima da mesa para ser deliberado pela Assembleia 
Municipal, que é o encargo plurianual, sobre o resto, acrescentou que seria 
interessante fazer-se uma reflexão, mas isso terá que ser feito numa outra 
oportunidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 
------A Sra. Alexandra Pargana (PSD) fez a seguinte intervenção: “O desporto 
apresenta uma série de vantagens a vários níveis. É de senso comum que a sua  



 
 
 
 

                  A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L          
D E 

L A G O S              

LIVRO DE ATAS ATA Nº 18/2015 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA OUTUBRO/2015 – 21/10/2015 

            Nº 37 Praça Gil Eanes  - 8600-668 Lagos 

        ANO 2015 Telef.: 282780078– Fax: 282762696 
 
 
 

Sítio: www.am-lagos.com - e-mail: geral@am-lagos.com 

11 

 

 

 
 
 

 
  Fl. 240 

 
prática contribui para a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos. 
Além disso é atribuído ao desporto um conjunto de vantagens como: - Melhora a 
autoestima; - Reduz o stress, ansiedade e sintomas de depressão; - Aumenta a 
concentração; - Melhora a pressão arterial; - Controla o peso; - Previne doenças 
cardiovasculares; - Fortalece os músculos; - Entre outros. Não esquecendo que a 
prática de desportos de equipa cultiva nos jovens habilidades de interação social. 
Assim, no entender da bancada do PSD, a autarquia não pode passar indiferente a 
esta temática. As políticas de desporto deveriam envolver os clubes e associações 
desportivas de forma mais próxima, mais dinâmica, mais real. Percebemos que o 
apoio aos clubes desportivos é fundamental, mas não nos contentamos com o 
essencial. A autarquia deveria ir mais além dos apoios existentes, ir mais além dos 
apoios logísticos e ir mais além não significa mais dinheiro! Significa mais 
proximidade, mais interesse, mais diálogo, mais valorização. Diálogo significa ser o 
elo de ligação entre as diferentes associações, trabalhar em conjunto de forma a que 
exista diálogo entre todos. Os poucos eventos desportivos que existem no concelho 
não se deveriam sobrepor nem seguir uma política individualista, mas trabalharem 
em sinergia. Valorização significa estar mais perto dos nossos campeões, dos nossos 
atletas lacobrigenses que são tantos e com inúmeros títulos que nos orgulham. 
Repito Valorizar, Ajudar, Dar valor! Não é esta a política de Desporto que o PSD 
pretende e se revê, não é uma política que fornece apenas o essencial. Assim, o 
nosso voto será a favor porque achamos que estes apoios são necessários e vitais 
para os clubes, mas ficam muito a quem do que os nossos atletas realmente 
merecem.”------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) perguntou se as linhas orientadoras não 
necessitavam de deliberação da Assembleia Municipal.------------------------------------- 
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que a 
Assembleia Municipal tem que se prenunciar relativamente à despesa, sendo que as 
linhas orientadoras e os apoios dados pela Câmara Municipal, vêm à Assembleia 
Municipal para conhecimento do Órgão.------------------------------------------------------ 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que tinha que 
vir à Assembleia Municipal toda a documentação referente ao apoio ao 
associativismo desportivo, dado pela Câmara Municipal, para a época 2015/2016, 
para enquadrar os valores em causa. Referiu que têm sido feitas reuniões, individuais 
com os clubes e que foi feito um balanço da época 2014/2015 para poder projetar a 
época 2015/2016. Disse que nos últimos tempos tem sido dado só apoio 
desportivo, mas foi transmitido aos clubes que se a situação financeira da Câmara se 
mantiver com níveis aceitáveis, a autarquia vai tentar, na época 2016/2017 ir um 
pouco mais além, custeando as despesas da prática desportiva, ou seja, pagamento 
de inscrições, seguros, despesas médicas, policiamento.------------------------------------  
------O Sr. Carlos Saúde (PS) (Presidente da Junta de Freguesia de S. Gonçalo de 
Lagos) disse ter ficado grato com o facto do PSD dizer que se deve fazer mais pelo 
desporto no Município, uma vez que quem tem feito mais pelo desporto em Lagos 
têm sido os Executivos socialistas, uma vez que enquanto Executivo, o PSD faltou 
com o apoio ao desporto, ao longo de 12 anos.---------------------------------------------- 
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------O Sr. Rui Araújo (PSD)  disse  que o PSD  não  falou em dar mais dinheiro aos 
clubes mas sim em haver uma maior proximidade e articulação. Referiu que em 
termos de financiamento aos clubes tinha dúvidas sobre quem terá apoiado mais o 
desporto, se a gestão do PSD ou se a do PS.-------------------------------------------------- 
------Posto isto, passou-se à votação da emissão de autorização prévia do 
compromisso plurianual referente a apoios para a época desportiva 2015/2016 – 
linhas de apoio ao associativismo desportivo.------------------------------------------------ 
------DELIBERAÇÃO N.º 107/AM/2015: 
------Aprovada, por unanimidade, a autorização prévia genérica referente aos apoios 
para a época desportiva 2015/2016 – linhas de apoio ao associativismo desportivo, 
nos termos e para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012, 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março 
e conforme a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na 
sua Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 7 de outubro de 2015.------------------ 
------INTERRUPÇÃO DA SESSÃO: Neste momento, eram 22 horas e 6 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 25 
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------
------PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE OPERAÇÃO DE 
REABILITAÇÃO URBANA SISTEMÁTICA (ORU) E SEUS DEMAIS ELEMENTOS 
CONSTITUINTES: Foi dispensada a leitura da documentação para este Ponto, uma 
vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida aos Grupos Municipais e a 
todos os Membros da Assembleia Municipal, a qual fica arquivada em pasta anexa 
ao presente livro de atas sob os números D-567-11.----------------------------------------
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, fez a respetiva 
introdução ao assunto.---------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Rui Araújo (PSD) congratulou a Câmara Municipal pela fase a que 
chegou este Instrumento. Referiu que o modelo de gestão contem os seus riscos. 
Deixou a sugestão no sentido de a Assembleia Municipal acompanhar, 
politicamente, de perto a implementação do programa em causa, através de uma das 
suas Comissões.------------------------------------------------------------------------------------ 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que continuava sem perceber as 
orientações para a parte interior da Cidade, uma vez que existe o PERU, a ARU e 
dentro da ARU existe o ORU.------------------------------------------------------------------ 
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, esclareceu que 
primeiro surgiu a ARU e que para que a ARU se desenvolva tem que existir um 
Programa Estratégico, ou seja, um Plano Estratégico, o PERU e para 
operacionalizar as medidas é preciso a ORU.------------------------------------------------ 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) relativamente às discussões públicas, em 
geral, disse que teria que ser encontrado um sistema diferente, em que as pessoas 
possam participar sem qualquer inibição, envolvendo as populações diretamente 
envolvidas nas situações. No caso concreto do documento em apreciação, disse não 
saber se os cidadãos que estão diretamente ligados a esta área urbana, foram 
ouvidos,  neste  processo.  Disse  não  concordar  com  a  tendência  em  entregar  a  
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elaboração deste tipo de Planos a uma empresa, quando a Câmara Municipal tem 
Técnicos habilitados para elaborar o Plano. Referindo-se ao documento 
apresentado pela CDU na discussão pública do documento em apreciação, disse 
concordar com a maioria do que é mencionado no mesmo.------------------------------ 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que no inicio da presente reunião, tinha 
solicitado a distribuição pelas Bancadas, de cópia do documento apresentado pela 
CDU no período da discussão pública do assunto em apreciação neste Ponto da 
Ordem do Dia, para conhecimento das mesmas. Referiu que o relatório de 
ponderação do Plano em apreciação só traz as respostas e não os contributos dados 
no período da discussão pública. Disse que poucas pessoas tinham sido ouvidas 
sobre este processo, sendo que o mesmo é extenso e complicado, pelo que 
mereceria um outro acompanhamento por parte da Assembleia Municipal, uma vez 
que é o Órgão que toma a decisão final. Terminou dizendo que tudo continua na 
mesma apesar de todas as recomendações feitas pela Assembleia Municipal à 
Câmara Municipal sobre estas questões.------------------------------------------------------ 
------O Sr. Celso Costa (CDU) fez a seguinte declaração: “A CDU tem presente os 
documentos enviados pela Câmara Municipal, referentes à proposta e discussão 
pública da ORU, Operação de Reabilitação Urbana e ainda os da proposta e 
discussão pública da ARU, Área de Reabilitação Urbana, que constituem o processo 
que culmina agora na ORU, a que acrescentamos os contributos que sobre esta 
matéria foram estudados e apresentados pelos eleitos da CDU. A conclusão a tirar 
da análise destes documentos torna-se inevitável, embora em absoluto indesejada. 
Por arrogância, menosprezo ou alheamento, a Câmara Municipal não quer perceber, 
ou não é capaz de perceber, os princípios da posição tomada pela CDU, pelo que 
não responde às questões postas com o mesmo cuidado, atenção, respeito e 
conhecimento de causa, com que os eleitos da CDU encararam a responsabilidade 
democrática de serem chamados, no âmbito das suas competências constitucionais, 
a se pronunciar sobre aquelas propostas e projetos da Câmara Municipal. De facto, 
são reveladas aqui duas posturas distintas. Para a CDU, a ORU é encarada na devida 
perspetiva cívica e política, de acordo com a qual esta Operação se destina a que a 
população de Lagos e os Órgãos autárquicos do Município, participem 
conjuntamente nas decisões sobre a evolução da cidade que apreciam e estimam e 
por este meio a tornem, para si e para os visitantes que acolher, mais bela e melhor 
para viver e trabalhar. E que, para este fim, todos se encontrem e discutam o que 
fazer, como fazer e quando fazer o que for necessário, reunindo com profissionais 
não só habilitados nas disciplinas técnicas envolvidas, como interessados em 
intervir, na elaboração dos respetivos projetos, com a mesma postura dos munícipes 
de Lagos, cidadãos livres participando nas deliberações sobre o seu futuro e da sua 
terra. Nos antípodas desta postura democrática, para a Câmara Municipal a ARU e a 
ORU destinam-se a que uns técnicos a trabalhar algures organizem conforme 
entenderem, ou ajudem munícipes com interesses próprios a organizar, uns projetos 
e umas empreitadas para construir, alterar ou reparar umas casas, umas ruas e uns 
equipamentos e infraestruturas urbanas em Lagos. Também e de preferência, que 
ajudem a promover  negócios  com  terrenos e edifícios. É  assim  que  se  justifica a  
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displicência e sobranceria, nesta ótica quási ofensivas, do tratamento e formulação 
que foram dados pela Câmara Municipal à ponderação das participações na 
discussão pública da ORU, onde nem sequer, para se saber do que se estava a falar e 
por respeito para com os cidadãos e os eleitos, foram reproduzidas as comunicações 
por aqueles apresentadas. Procedimentos estes, aliás, situados na mesma linha de 
desinteresse com que a própria discussão pública da ORU fora preparada pela 
Câmara Municipal, em época em absoluto contraindicada, sem divulgação 
mobilizadora e informativa, limitada a um edital sem datas de início e término da 
discussão pública, sem apresentação nem debate público e sem qualquer preparação 
da população. Apesar desta realidade desmobilizadora da participação democrática 
da população e de facto destinada a entregar a cidade às mãos de uns poucos, a 
CDU repete aqui as questões essenciais que já foram referidas nos seus contributos 
em ambas as discussões públicas da ARU e da ORU, onde não foram atendidas, 
embora sem argumentação plausível. Assim, são agrupados os resumos dos seus 
pontos mais relevantes: - garantir a efetiva participação organizada, conhecedora  e 
atempada da população nas decisões sobre a evolução da ORU, criando meios para 
a população conhecer diretamente os métodos e a atividade da entidade gestora; - 
fundamentar a teoria da intervenção da ORU na natureza, cultura, tradição e história 
de Lagos como cidade eminentemente marítima e portuária, objetivando nas 
decisões e projetos o carácter meridional das vivências, hábitos e relacionamentos e 
relevando e contextualizando a intervenção de Lagos no período dos 
Descobrimentos; - abandonar o princípio da primazia da atividade fundiária e 
imobiliária e intervir integradamente nos aspetos sociais e do desenvolvimento 
económico e sócio/cultural, através da chamada das organizações locais a participar 
nestas matérias; - anular o sistema das obras públicas desgarradas, sem obediência a 
uma visão global e coerente da área da ORU, com perda do domínio das interações 
dos vários projetos, como o caso da dispersão arbitrária da museologia em núcleos 
sem o Fórum dos Descobrimentos que os organize e lhes dê sentido e das 
pavimentações de arruamentos ambiental e formalmente desenraizadas e sem uma 
revisão equilibrada do sistema viário e de transportes públicos; - definir os meios 
para compensar a desvitalização da área da ORU e a indefinição do centro urbano 
da cidade, quer provocadas pela retirada da quási totalidade dos serviços públicos, 
quer pela perda acentuada de população residente e a sua substituição pelo sector 
terciário e turístico; - olhar o turismo num equilíbrio etário e de interesses e hábitos 
sociais, criando condições para atrair população jovem através de política de 
habitação e equipamentos essenciais à qualidade de vida, evitando assim que se 
imponham dominantes quer as segundas residências que acentuam a sazonalidade, 
quer o sector dos reformados residentes, que acentua o envelhecimento 
populacional. Planear também a articulação do turismo com todas as atividades, 
culturais, desportivas, recreativas, de investigação formando um todo com o tecido 
económico.”---------------------------------------------------------------------------------------- 
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse concordar 
com a proposta apresentada pelo Sr. Rui Araújo, no sentido da Assembleia 
Municipal,  através  de  uma  Comissão,  acompanhar  de perto o Programa. Sobre a  
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envolvência da população neste processo, disse que a empresa contratada para a 
elaboração do trabalho, ouviu muitos cidadãos, entre os quais empresários, 
associações culturais e população residente. Relativamente ao timing da discussão 
pública, concorda que o mesmo pode não ter sido o desejável, mas havia prazos 
que tinham que ser cumpridos. Disse que as contribuições no âmbito da discussão 
pública, foram poucas, mas as que foram apresentadas, foram alvo de grande 
atenção, tendo as mesmas sido tomadas em consideração no relatório final, 
principalmente o contributo dado pela CDU. Referiu que todos os Executivos que 
já passaram pela Câmara Municipal, têm responsabilidade nos malefícios que foram 
feitos no Centro Histórico, no entanto o que interessa é pegar no que existe e tentar 
revitalizar o Centro Histórico com a ajuda e contributo de todos, apesar de não ser 
um trabalho fácil de concretizar. Em relação a ser empresas exteriores a fazerem 
este tipo de trabalhos, disse que por vezes é uma necessidade.---------------------------  
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que a sensação com que fica ao analisar 
os documentos é que é tudo muito técnico, parece que não há pessoas. Referindo-
se ao problema das gaivotas perguntou se existia algum sistema que afugenta as 
gaivotas da Marina, uma vez que cada vez mais verifica a existência de gaivotas em 
zonas urbanas periféricas da cidade.-----------------------------------------------------------  
------A Sra. Presidente da Câmara Municipal, Maria Joaquina Matos, disse que não 
sabe responder à questão, mas é uma questão colocada com frequência, uma vez 
que as gaivotas não vão para a Marina. Referiu que as gaivotas estão a ser um 
problema para a população e o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e 
Floresta, o que diz é para que as pessoas tirem os ovos dos ninhos ou atirassem 
água fria para os ovos, só que a dificuldade é chegar aos ninhos.-------------------------   
------A Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Maria Fernanda Afonso, disse que 
existe a noção de que se tem que caminhar para novos conceitos culturais, dentro 
do espaço em causa, sendo que tem que haver uma visão integrada dos 
equipamentos culturais existentes no Centro Histórico. Informou que o Plano 
Museológico está numa fase muito adiantada, uma vez que está feito e em 
tratamento para a fase da discussão.----------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, referindo-se a uma 
das metodologias de gestão proposta no documento, relacionada com a criação de 
um grupo de ação local, disse que essa é uma das vias de recurso a financiamento 
comunitário.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------Posto isto passou-se à votação da Proposta de Operação de Reabilitação 
Urbana Sistemática (ORU) e seus demais elementos constituinte, tendo-se 
verificado o seguinte resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 5 2 0 1 0 20 

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

------DELIBERAÇÃO N.º 108/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática  
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e seus demais elementos constituintes, nos termos do n.º 1, do Artigo 17.º do 
Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, conforme a proposta apresentada pela 
Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua Reunião Pública Extraordinária, 
realizada no dia 14 de outubro de 2015.------------------------------------------------------- 
 ------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Seguidamente tomou 
lugar na respetiva Bancada o seguinte Membro da Assembleia Municipal: 

GRUPO MUNICIPAL NOME DO MEMBRO 
LCF Jorge Manuel Fernandes Ferreira 

------O Sr. Jorge Ferreira (LCF), proferiu a seguinte intervenção: “A Democrática é 
o Império da Lei. Não sendo respeitada a Lei funciona o arbítrio e os abusos de 
Poder, foi o que se passou no procedimento de continuação desta Assembleia. É 
dever desta Assembleia fiscalizar a atividade da Câmara em face do sistema 
constitucional e legal vigente, Artigo 13.º, n.º 1, alínea a) do Regimento da 
Assembleia, é dever de qualquer Membro da Assembleia exigir o cumprimento da 
Constituição e da Lei, dos Regulamentos e do próprio Regimento desta Assembleia, 
Artigo 15.º, alíneas e) e m). Foi isso que eu fiz, não abdico destes princípios por um 
voto, por um subsídio, por um apoio, por um favor, porém nada me move contra 
qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer Instituição. Impõe-se-me apenas uma 
coisa, o respeito por mim, o respeito pelas pessoas em geral, como os Membros das 
Mesa da Assembleia, da Comissão Permanente e desta mesma Assembleia.”---------- 
------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 Sessão, com exceção das que foram 
tomadas por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação por braço 
levantado e por Grupo Municipal representado na Assembleia.-------------------------- 
------ENCERRAMENTO DA SESSÃO: E, nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente da Mesa, eram 23 horas e 11 minutos, declarou encerrada a Sessão.------- 
------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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