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 Fl. 21  
ATA N.º 2/2020 

 

DA 2.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE FEVEREIRO DE 2020 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS, 
REALIZADA A 18 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
------No dia 18 de fevereiro de 2020, 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 fevereiro de 2020 da mesma Assembleia, 
cuja 1.ª Reunião se tinha realizado no passado dia 17 de fevereiro de 2020 e de que 
faltam tratar os seguintes pontos da ORDEM DO DIA: 
Ø PONTO 2 - Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da 

atividade do Município; 
Ø PONTO 3 - Apreciação e votação da assunção de compromisso plurianual 

referente à aquisição de serviços de limpeza e manutenção de 
zonas balneares na área do Município de Lagos; 

Ø PONTO 4 - Apreciação e votação do pedido de autorização para a 
concessão de uso privativo do domínio público no Município 
de Lagos para instalação de mobiliário urbano e sua 
exploração publicitária; 

Ø PONTO 5 - Apreciação dos Relatórios das Comissões Especializadas, 
referentes aos anos de 2018-2019. 

------ABERTURA DA REUNIÃO: 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 Reunião, quando eram 20 horas e 49 
minutos, verificando-se as seguintes presenças: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO(A) MEMBRO 

PS 
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes 
(Presidente da 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 
João Fernando Rosado Reis 
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz) 

PS Joaquim Alexandre Imaginário Russo 

PS José Manuel da Silva Jácome  
(2.º Secretário) 

PS Márcio Filipe dos Santos Viegas 

PS Maria João Travanca Gervásio Batista 
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PS Maria Manuela de Jesus Duarte 

PS Maria Luísa Silva Santos Pereira 

PS Maria Paula Dias da Silva Couto 

PS Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste 

PS Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza 

PS Paulo José Dias Morgado 
(Presidente) 

PS Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo 
(1.ª Secretária) 

LCF Ana Margarida de Passos Águas Bento e Barros Martins 

LCF Carlos Francisco Graça da Glória 

LCF Fernando de Jesus Ildefonso 

PSD Fernando Ramos Bernardo 

PSD Pedro Augusto Borges de Lima Palma Moreira 

CDU Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes 

CDU José Manuel da Glória Freire de Oliveira 

CDS Artur José Gomes Rêgo 

BE Ana Natacha Duarte Álvaro 

PAN Pedro Miguel da Silva Glória 

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

PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PS Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira - Presidente 

PS Paulo Jorge Correia dos Reis – Vice-Presidente 

PS Sara Maria Horta Nogueira Coelho - Vereadora 

PS Luís Alberto Bandarra dos Reis - Vereador 
PS Sandra Maria Almada de Oliveira - Vereadora 

PSD Mílvia Filipa Pires de Campos Gonçalves - Vereadora 
LCF Luís Manuel da Silva Barroso - Vereador 

------PONTO 2 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA 
DA ATIVIDADE DO MUNICÍPIO: Foi dispensada a leitura da Informação em causa, 
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 
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ao presente livro de atas sob o número D-627-4.-------------------------------------------- 
------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva 
introdução ao assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) perguntou com quantos trabalhadores a mais 
vai ficar a Câmara Municipal no seguimento das transferências de competências do 
Estado para as Autarquias locais. Relativamente às obras que estavam a decorrer no 
Museu Municipal, perguntou qual a previsão para abertura do Museu Municipal ao 
público, uma vez que a data inicialmente prevista para o efeito tinha já passado. 
Ainda sobre as obras do Museu Municipal, disse que o pórtico do Museu tinha sido 
deslocado para o seu interior, pelo que perguntou se tinha sido equacionada a 
hipótese de colocar o mesmo no local de onde tinha vindo.------------------------------- 
------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) sobre intervenção prevista fazer no balneário 
romano da Praia da Luz, disse que a obra, mais uma vez não encontrou interessados 
para a realizar, pelo que perguntou que razões estão na base deste facto. Sobre a 
empreitada de construção da Escola Básica da Praia da Luz e para a requalificação 
da estrada da Praia da Luz, perguntou se existia previsão para a assinatura dos 
respetivos contratos.------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Fernando Bernardo (PSD) perguntou se a obra a se realizar no Mercado 
do Levante se enquadrava na requalificação da zona envolvente. Sobre a obra 
prevista fazer na Biblioteca Municipal, disse que tais instalações necessitam de uma 
intervenção, no entanto perguntou se não estava previsto uma nova localização para 
tal equipamento. Disse que existia uma Associação Lagos-Ria de Alvor, que tinha 
como objetivo defender a zona, pelo que perguntou se tal Associação tinha sido 
desativada ou se ainda estava a funcionar. Sobre o Forte da Meia Praia solicitou 
informação sobre o ponto de situação do mesmo.-------------------------------------------   
------O Sr. Paulo Toste (PS) destacou a obra referente ao complexo escolar da Praia 
da Luz, como fundamental para a Freguesia e para o Concelho e a obra realizada no 
Mercado de Santo Amaro. Disse que verificou, com agrado, o trabalho que a 
Câmara Municipal estava a desenvolver relativamente à violência doméstica e à 
igualdade de género. Realçou a boa situação de tesouraria da Câmara Municipal. 
Referiu que a Gala de Desporto, organizada pela Câmara Municipal, tinha sido um 
excelente evento, acrescentando que a Câmara Municipal tem feito um investimento 
no Desporto em Lagos, nos últimos anos, como nunca se tinha verificado, tendo 
com isso conseguido com que os atletas de Lagos tivessem alcançado resultados 
muito bons, quer a nível nacional, quer a nível internacional. ----------------------------- 
------O Sr. Pedro Moreira (PSD) referindo-se ao Regulamento de Apoio ao 
Arrendamento Privado perguntou como estava a decorrer a adesão a este 
programa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Artur Rêgo (CDS) deu os parabéns à Câmara Municipal pelo facto de 
irem arrancar uma série de obras pelo Concelho, como a estrada da Meia Praia, o 
Mercado de Santo Amaro e a requalificação do Rossio da Trindade, com a 
elaboração de um Plano de Pormenor para a zona. Sobre a questão relacionada com 
o Rossio da Trindade, perguntou se havia conversações entre a Câmara Municipal e 
o Clube e Esperança de Lagos,  uma  vez  que o parque  de  campismo  existente  na 
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zona, explorado pelo Esperança de Lagos gere uma receita fundamental para o 
clube. Relativamente à obra de requalificação da estrada da Praia da Luz, perguntou 
qual a previsão para o início das mesmas e qual o prazo previsto para a realização da 
mesma. Terminou dando os parabéns à Câmara Municipal pela obra realizada na 
Rotunda das Cadeiras.----------------------------------------------------------------------------- 
------A Sra. Margarida Maurício (PAN) começou por dar os parabéns à Câmara 
Municipal pela redução dos valores mensais referentes à ocupação das bancas e das 
lojas, uma vez que se trata de um incentivo aos vendedores dos mercados 
municipais, tendo perguntado se tal medida abrangia todos mercados municipais, ou 
apenas os existentes na sede do Concelho.---------------------------------------------------- 
------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, sobre o quadro de 
pessoal disse que o quadro de pessoal, no presente ano de 2020, podia chegar aos 
novecentos funcionários. Sobre a abertura do Museu Municipal, informou que 
estava a ser realizado trabalho para que antes do fim do presente ano o Museu 
reabrisse ao público, sendo que aproveitou a ocasião para convidar todos os 
presentes a participarem no dia 6 de março na ação de dinamização cultural e 
turística “preparar o amanhã”, na qual estava inserida uma visita às obras que estão a 
ser realizadas no Museu Municipal. Sobre o pórtico no Museu, disse que 
inicialmente a ideia era o mesmo manter-se no local inicial, no entanto o mesmo 
será colocado num local com mais destaque, dentro do próprio Museu. Sobre a obra 
do balneário da Praia da Luz, disse que já tinham sido abertos dois concursos, mas 
ambos ficaram desertos, pelo que o assunto está a ser ponderado, no sentido de 
solucionar a questão para que se faça a devia intervenção no local. Relativamente à 
obra da Escola da Luz e da estrada para a Praia da Luz, disse que as obras estavam 
adjudicadas, estando para breve a assinatura dos respetivos contratos. Sobre a 
intervenção no Mercado do Levante, disse que a mesma é só no mercado e não na 
zona envolvente, uma vez que para fazer uma intervenção de fundo na área 
envolvente tem que ser elaborado um Plano de Pormenor, sendo que está previsto a 
elaboração desse Plano, assim como já estão a ser trabalhados Planos de Pormenor 
do Paúl e da Trindade. Ainda sobre a zona envolvente do Mercado do Levante disse 
que em relação à situação dos autocarros a ideia é que continue o terminal 
rodoviário no local, mas que seja deslocada o parque de viaturas, o abastecimento de 
combustível e as oficinas, para outro local. Relativamente à Biblioteca Municipal 
disse que a mesma vai ser intervencionada, no entanto não estava colocada fora de 
hipótese a sua deslocalização no futuro, que até pode ser no terreno da antiga 
Escola EB 2, 3 n.º 1 de Lagos. Disse que o Forte da Meia Praia não pertence à 
Câmara Municipal, no entanto tem conhecimento de investidores privados com 
interesse no Forte. Sobre o programa de apoio ao arrendamento privado disse que o 
mesmo entrou em vigor havia poucos dias tendo entrado cerca de dez pedidos. 
Disse que o Mercado de Santo Amaro estava a sofrer uma pequena intervenção, 
estando a mesma praticamente concluída. Sobre o Plano de Pormenor para o Rossio 
da Trindade disse que a Câmara Municipal já reuniu várias vezes com o Clube de 
Futebol Esperança de Lagos, sobre o assunto. Sobre a redução das taxas de 
ocupação   das   bancas  e  lojas  dos  Mercados   Municipais  disse  que  abrange  os  
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mercados que estão sob a tutela da Câmara Municipal, sendo que os mercados 
situados nas Freguesias de rurais, estão sob a tutela das Juntas de Freguesia.----------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) relativamente ao número de funcionários, 
disse que não tinha questionado quantos funcionários tinha a Câmara Municipal, 
mas sim quantos é que a Câmara Municipal perspetivava necessitar recrutar na 
sequência da transferência de competências do Estado para as Autarquias locais. 
Sobre o pórtico que estava à entrada do Museu Municipal, perguntou se tinha sido 
equacionado colocar o mesmo no seu local de origem, dada a importância do 
mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Carlos Glória (LCF) deu os parabéns à Câmara Municipal por ter 
conseguido obter um resultado positivo em 2019, apesar da fraca execução do 
investimento, que se situou nos vinte e nove por cento. Perguntou se a obra da 
estrada da Meia Praia já estava adjudicada. Referindo-se à atividade relacionada com 
o autocaravanismo no Concelho, e a um inquérito promovido pela Câmara 
Municipal sobre o mesmo, perguntou se já havia resultados do inquérito. Disse que 
a festa de passagem do ano correu bem mas o lixo decorrente da mesma foi muito, 
pelo que deveria ser feita uma sensibilização para as pessoas não usarem 
determinado tipo de produtos.------------------------------------------------------------------ 
------O Sr. Artur Rêgo (CDS) relativamente ao inquérito sobre a prática do 
autocaravanismo disse que a Câmara Municipal não pode proibir a prática do 
autocaravanismo no Concelho se a maioria da população for dessa opinião. Disse 
ter ficado muito desiludido com o facto de a autarquia ter promovido um inquérito 
para elaborar um diagnóstico sobre as condições atuais para a prática do 
autocaravanismo no Município e propor medidas para o correto ordenamento e 
desenvolvimento, uma vez que a resposta está à vista de todos e é que não há 
condições, uma vez que a prática do autocaravanismo no Concelho é feita de 
qualquer forma. Referiu que em ocasiões anteriores, já tinha dito que Lagos 
precisava de um parque próprio para a prática do autocaravanismo. Disse que o 
autocaravanismo é feito por pessoas com dinheiro e trás um elevado número de 
turista ao País, combatendo a sazonalidade. Referiu que na falta de investidores 
privados a Câmara Municipal devia tomar a iniciativa de criar condições para a 
prática, com qualidade, do autocaravanismo em Lagos. Terminou dizendo que o que 
se verifica em Lagos, em relação à prática do autocaravanismo não era aceitável, não 
era digno, não dignificava o Concelho e não era um inquérito para constatar o que 
estava constatado que iria resolver a situação.------------------------------------------------    
------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que não tinha ficado esclarecido 
relativamente se já estava prevista a data para a assinatura dos contratos para a 
requalificação da estrada da Praia da Luz e para a construção do complexo escolar 
da Praia da Luz. Sobre intervenções que estão a ser feitas e previstas fazer, na 
Muralha, perguntou se o critério para tais intervenções têm a haver com as zonas 
que carecem de urgente intervenção ou se têm a haver com questões de estética. 
Perguntou que destino vai ter a que irá ser a antiga Escola Primária da Praia da Luz.- 
------O Sr. Márcio Viegas (PS) deu os parabéns à Câmara Municipal pelo trabalho 
que esta está a desenvolver na área do empreendedorismo.-------------------------------- 
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------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, sobre o número de 
funcionários que a Câmara Municipal irá ter a mais, na sequência da transferência de 
competências do Estados para as Câmara Municipais, disse que vão ser os que vêm 
das escolas e do centro de saúde, pelo que não está previsto mais pessoal por via da 
descentralização. Relativamente ao pórtico do Museu disse que o que tinha sido 
ponderado foi de passar o mesmo para um lugar com mais destaque, em vez de 
estar à entrada do Museu. Sobre a taxa de execução ser baixa em 2019, disse que não 
foi possível fazer mais, no entanto muitos foram os projetos feitos em 2019, para 
que seja executada obra em 2020. Em relação à obra da estrada da Meia Praia disse 
que as propostas entregues, que foram onze, estão ao ser analisadas. Disse que as 
campanhas de sensibilização relativamente ao lixo são feitas, no entanto elas valem o 
que valem. Acrescentou que o lixo feito na Praça do Infante, durante os festejos da 
passagem de ano é limpo, num esforço da empresa de limpeza, no sentido de ver-se 
uma Praça limpa logo na manhã do primeiro dia do ano novo. Sobre o 
autocaravanismo disse que não está a ser feito qualquer inquérito, mas sim um 
estudo de ordenamento para a prática de autocaravanismo no Município de Lagos, 
sendo que nesse estudo tem cabimento um inquérito, entre outras situações, para 
que sejam definidos os locais com potencial para ser praticado autocaravanismo, 
com regras, uma vez que o Algarve não pode menosprezar o autocaravanismo. 
Referiu que tendo tudo isto em consideração, foi tomada a decisão de permitir a 
prática do autocaravanismo no recinto da Feira Franca, para se tentar minimizar 
abusos. Relativamente às intervenções na Muralha disse que as mesmas são feitas no 
seguimento de trabalhos desenvolvidos por especialistas.---------------------------------- 
------O Sr. Artur Rêgo (CDS) disse que a própria Informação do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal é que refere que “Lagos promove inquérito social sobre a prática 
do autocaravanismo no Município”, “destinado a recolher a perceção dos habitantes 
do Concelho de Lagos”, residentes no mesmo há mais de um ano e que tenham 
idade superior a 18 anos.------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que não tinham sido dado 
esclarecimentos sobre a previsão da assinatura dos contratos referentes às obras de 
requalificação da estrada da Praia da Luz e da construção do complexo escolar da 
Praia da Luz.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que os contratos 
são coisas muito sérias e estão a ser finalizados de modo a serem assinados. 
Informou que uma das obras em causa tem trezentos dias para ser executada e a 
outra quatrocentos e cinquenta dias, se tudo correr bem.---------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) ainda sobre o pórtico do Museu Municipal, 
disse que a origem do mesmo era a Ermida do Espírito Santo, e a sua questão era se 
o mesmo iria para a mesma.---------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Fernando Bernardo (PSD) disse que a taxa de execução do Plano 
Plurianual de Investimentos, foi apenas de vinte e nove por cento, pelo que gostava 
de saber o porquê de tão baixa taxa de execução.-------------------------------------------- 
------PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO 
PLURIANUAL    REFERENTE    À    AQUISIÇÃO    DE    SERVIÇOS    DE    LIMPEZA   E  
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MANUTENÇÃO DE ZONAS BALNEARES NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE LAGOS:  Foi 
dispensada a leitura da documentação em causa, 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 o número D-627-5.--------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Luís Bandarra, fez a respetiva introdução 
do assunto.------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Pedro Moreira (PSD) perguntou se não seria sensato incluir a época da 
Páscoa no período de limpeza diária das praias, dada a elevada afluência de turistas 
na altura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que a proposta apresentada mostra um 
grande sentido de responsabilidade por parte da Câmara Municipal, pelo que é de 
todo interessante que sejam tomados em conta erros do passado.------------------------  
------O Sr. Paulo Toste (PS) disse que a Bancada do PS faz constatações e dá valor 
ao que é de valorizar e sobretudo dá valor às preocupações e à solução dos anseios e 
desejos da população, sendo o Ponto em apreciação um bom exemplo disso.------- 
------O Sr. Alexandre Nunes (CDU) deu os parabéns à Câmara Municipal pelo 
contrato que está inerente ao Ponto em apreciação. Disse que os cinzeiros de praia 
são uma boa medida.------------------------------------------------------------------------------ 
------A Sra. Margarida Maurício (PAN) disse que a preocupação com as beatas nas 
praias é de enaltecer, mas igual preocupação deveria ser tomada em conta no 
restante território do Concelho, uma vez que existem muitas beatas no chão que vão 
parar ao mar.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Luís Bandarra, disse que têm sido feitas 
campanhas de sensibilização às beatas de cigarro e têm sido renovadas as papeleiras 
antigas por papeleiras com cinzeiros incorporados nas mesmas. Assumiu que a 
Câmara Municipal quer combater as beatas e por isso estão a ser preparadas novas 
ações de sensibilização. Informou que a limpeza das praias está prevista para a 
denominada época alta, mas também para o Natal, Carnaval e Páscoa.------------------ 
------O Sr. Artur Rêgo (CDS) disse que as Câmaras Municipais devem colocar à 
disposição dos munícipes meios para que estes não atirem as beatas para o chão e 
isso está a verificar-se com o crescente número de papeleiras com cinzeiro 
incorporado.---------------------------------------------------------------------------------------- 
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) realçou que a Assembleia Municipal tinha 
aprovado uma proposta, por unanimidade, sobre a questão das beatas, pelo que o 
que se estava a assistir era o cumprir, por parte da Câmara Municipal de uma 
Recomendação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 
------Posto isto, passou-se à votação da ASSUNÇÃO DE COMPROMISSO 
PLURIANUAL REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO DE ZONAS BALNEARES NA ÁREA DO MUNICÍPIO DE LAGOS.------ 
------DELIBERAÇÃO N.º 20/AM/2020 
------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 Regime 
Jurídico Realização Despesas Públicas e da Contratação Pública, e na alínea c) do n.º  
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1 do Artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades 
Públicas, resultantes da aquisição de serviços que dará lugar a encargo orçamental 
em mais de um ano económico, referente ao Concurso Público para a Aquisição de 
Serviços de Limpeza e Manutenção de Zonas Balneares na Área do Município de 
Lagos, conforme a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos aprovada 
na sua reunião pública ordinária realizada no dia 22 de janeiro de 2020.----------------- 
------INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO: Neste momento, eram 22 horas e 17 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 38 
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------  
------PONTO 4 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 
CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE 
LAGOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO E SUA EXPLORAÇÃO 
PUBLICITÁRIA: Foi dispensada a leitura da documentação em causa, 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 o número D-627-6.------------------------------------------------
-----O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, em conjunto com o Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Reis, fizeram a respetiva 
introdução do assunto.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) sobre a linha estética das construções 
relacionadas com o assunto em apreciação disse que a mesma não é a mais 
agradável, considerando mesmo inestético em alguns casos. Disse que na 
documentação apresentada pela Câmara Municipal existe uma reserva dos Serviços 
Jurídicos relativamente a uma informação prestada pelo Gabinete de Estudos 
Estratégicos, pelo que solicitou esclarecimentos sobre tal facto.--------------------------  
------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a reserva 
colocada pela jurista é uma situação normal uma vez que não é obrigada a ter 
conhecimentos que tem um técnico financeiro.---------------------------------------------- 
------Posto isto, passou-se à votação do PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 
CONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO DOMÍNIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE 
LAGOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO E SUA EXPLORAÇÃO 
PUBLICITÁRIA, tendo-se verificado o seguinte resultado: 

 PS PSD LCF CDS CDU BE PAN TOTAL 
VOTOS A FAVOR 15 2 3 2 0 1 1 23 

ABSTENÇÕES 0 0 0 0 0 0 0 0 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 2 0 0 2 

------DELIBERAÇÃO N.º 21/AM/2020: 
------Aprovado, por maioria, a autorização a concessão de uso privativo do domínio 
público no Município de Lagos para instalação de mobiliário urbano e sua 
exploração publicitária, nos termos previstos na alínea p) do n.º 1 do Artigo 25.º, do 
Anexo I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, conforme a proposta 
apresentada  pela  Câmara  Municipal  de  Lagos  aprovada  na  sua  reunião  pública  
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 Fl. 25 
 
ordinária, realizada no dia 5 de fevereiro de 2020.-------------------------------------------
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. Alexandre Nunes (CDU): “O motivo do 
nosso voto contra, tem a ver com os 12 anos, por acharmos que é excessivo na 
medida em que vai passar uma série de mandatos, independentemente de 
aparentemente haver uma justificação, mas parece-nos claramente excessivo estes 12 
anos.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----PONTO 5 - APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES 
ESPECIALIZADAS, REFERENTES AOS ANOS DE 2018-2019: 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-627-7.----------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), informou que só a 2.ª 
Comissão não tinha apresentado o respetivo relatório.------------------------------------- 
------O Sr. Fernando Bernardo (PSD) elogiou o trabalho desenvolvido pela 4.ª 
Comissão.------------------------------------------------------------------------------------------- 
------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 SESSÃO: E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
da Mesa, Paulo Morgado (PS),  declarou encerrada a Sessão, eram 22 horas e 53 
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Da qual, para constar, foi extraída a presente Ata que eu, Sónia Cristina Ramos 
Pires Guimarães de Melo, 1.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Lagos, 
mandei lavrar, subscrevo e assino juntamente com o seu Presidente, Sr. Paulo José 
Dias Morgado.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
............................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
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