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ATA N.º 5/2020
DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULHO DE 2020
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS,
REALIZADA A 20 DE JULHO DE 2020

------No dia 20 de julho de 2020, no Salão Nobre do Edifício dos Antigos Paços do
Concelho de Lagos, reuniram-se em Sessão Extraordinária de julho convocada ao
abrigo do n.o 1 do Artigo 28.º e da alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º, do Anexo I, do
Regime Jurídico das Autarquias Locais e do Regimento da Assembleia Municipal,
em vigor, os Membros da Assembleia Municipal de Lagos, com a seguinte ORDEM
DO DIA:
Ø PONTO 1 - Apreciação e votação dos documentos de Prestação de Contas

e Relatório de Gestão Consolidados do ano 2019;
Ø PONTO 2 - Apreciação e votação da proposta de adesão à Associação
Limpeza Urbana - Parcerias para Cidades + Inteligentes e
Sustentáveis.
------NOTA PRÉVIA: Tendo em consideração a conjuntura pandémica que se vive
em Portugal, a Comissão Permanente, reunida no dia 10 de julho de 2020, deliberou
que a Sessão Extraordinária de julho/2020, se realizasse neste dia, 20 de julho de
2020, nos seguintes termos: - Número de Deputados Municipais presentes na
Sessão - 14: - Pelo Grupo Municipal do PS - 8 Deputados Municipais (3 - Mesa, 1 Coordenador do Grupo Municipal, ou outro por si a designar, e os 4 Presidentes
das Juntas de Freguesia, que se podem fazer substituir); - Pelos Grupos Municipais
LCF, do PSD, da CDU, do CDS, do BE e PAN - 1 Deputado Municipal/cada
(Coordenador(a) do Grupo Municipal, ou outro por si a designar). - Número de
Membros da Câmara Municipal presentes na Sessão - 1: - Presidente da Câmara
Municipal. Mais deliberou a Comissão Permanente o seguinte: - Que a Sessão se
realizasse sem a presença de público, porém o cidadão que pretendeu solicitar
esclarecimentos, versando assuntos relacionados com o Município, pôde fazê-lo
através de e-mail enviado aos Serviços de Apoio da Assembleia Municipal, até às 17
horas do dia 17 de julho de 2020, constando tal “intervenção” na presente Ata; Que não fossem aprovadas Atas de reuniões anteriores; - Que a Sessão fosse
transmitida na internet, através do canal da Assembleia Municipal no YouTube. A
não presença dos restantes Deputados Municipais, efetivos, na Sessão, fica
automaticamente justificada, assim como a não presença dos restantes Membros,
efetivos, da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------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 57
minutos, verificando-se as seguintes presenças:
GRUPO MUNICIPAL
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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)
João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)
José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)
Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste

PS

Paulo José Dias Morgado
(Presidente)

PS
PS
PS

PSD

Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo
(1.ª Secretária)
Fernando de Jesus Ildefonso
Rui Filipe Machado de Araújo

CDU

José Manuel da Glória Freire de Oliveira

CDS

Artur José Gomes Rêgo

BE
PAN

Ana Natacha Duarte Álvaro
Margarida Maurício Correia

PS
LCF

------VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA, NESTA SESSÃO, DOS MEMBROS DA
ASSEMBLEIA MUNICIPAL, a seguir indicados:
GRUPO MUNICIPAL
PS
PS

2

NOME DO MEMBRO
Joaquim Alexandre Imaginário Russo
Márcio Filipe dos Santos Viegas

PS
PS
PS
PS
PS
LCF
LCF

Maria Clara de Paiva Boléo da Silva Rato
Maria João Travanca Gervásio Batista
Maria Manuela de Jesus Duarte
Maria Paula Dias da Silva Couto
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza
Ana Margarida de Passos Águas Bento e Barros Martins
Carlos Francisco Graça da Glória

PSD

Alexandra Cristina Neves Pargana

CDU

Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes
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------JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA: A justificação para a ausência dos Membros da
Assembleia Municipal, está plasmada na Nota Prévia, disposta no início da presente
Ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: Tendo sido apresentada por escrito a respetiva
justificação, apreciada a mesma, foi pela Mesa considerada justificada a falta dada
pelo seguinte Membro:
GRUPO
MUNICIPAL
CDS

NOM DO MEMBRO
Artur José Gomes Rêgo

SESSÃO
junho/2020

------MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE ESTEVE PRESENTE NA
SESSÃO:
PARTIDO
NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL
PS
Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira - Presidente
------VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA, NESTA SESSÃO, DOS MEMBROS DA CÂMARA
MUNICIPAL, a seguir indicados:
PARTIDO
NOME/CARGO DA MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL
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

Nuno Filipe Carreiros Ferreira Serafim - Vereador

LCF

Luís Manuel da Silva Barroso - Vereador

------JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA: A justificação para a ausência dos Membros da
Câmara Municipal, está plasmada na Nota Prévia, disposta no início da presente
Ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA:
------Não tendo sido alvo de qualquer intervenção foi submetida à votação a Ordem
do Dia para esta Sessão.-------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 35/AM/2020:
------Aprovada, por unanimidade, a Ordem do Dia para esta Sessão da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 1 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADOS DO ANO 2019: 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-630-6.--------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva
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introdução do assunto.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que os documentos apresentados pela
Câmara Municipal sobre o assunto em apreciação, pareciam estar em conformidade,
no entanto as reservas colocadas pelo Revisor de Contas tinham que ser analisadas,
como por exemplo a questão relacionada com a regularização do imobilizado
corpóreo e incorpóreo , uma vez que o imobilizado pode trazer mais ativos para as
contas do Município, beneficiando o mesmo de tal.----------------------------------------------O Sr. Paulo Toste (PS) disse que os documentos de prestação de contas e o
relatório de gestão, consolidados, demonstravam a boa saúde financeira pela qual
estava a passar a Câmara Municipal. Referiu que as contas da Câmara Municipal
estavam valorizadas e valorizavam as ações da Câmara Municipal. Disse que 2019
tinha sido um bom ano, esperando que 2020, apesar de tudo, se mantenha como
2019, em termos financeiros.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que apresentação do Ponto em apreciação não
levantava qualquer dúvida ao Grupo Municipal do PSD, uma vez ter o assunto sido
analisado aquando da discussão das contas da Câmara Municipal. Lembrou que as
contas da Lagos-em-Forma não causavam impacto, significativo, nas contas
consolidadas da Câmara Municipal, pelo que o Grupo Municipal do PSD irá manter
a sua posição sobre o assunto. Disse que os Revisores Oficiais de Contas, colocam
duas reservas, recorrentes, mas tal não leva a recomendar a rejeição das contas.------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) sobre a reestruturação das Parcerias Público
Privadas disse que os Revisores Oficiais de Contas fazem menção ao facto da
mesma não estar concluída. Referiu que numa reunião da 1.ª Comissão da
Assembleia Municipal, realizada em 2018, o Sr. Presidente da Câmara Municipal
tinha informado que a Câmara Municipal estava a trabalhar no sentido de minimizar
os efeitos das Parcerias Público Privadas, pelo que questionou que evolução se tinha
verificado nas negociações no sentido de ir ao encontro do que foi referido pelo Sr.
Presidente da Câmara Municipal, em 2018. Sobre as cobranças duvidosas perguntou
o que tinha motivado o aumento das mesmas.----------------------------------------------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que o Relatório dos Revisores Oficiais
de Contas estava claro, mantendo as reservas dos últimos anos.-------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que o documento,
em apreciação, era suficientemente esclarecedor. Referiu que as reservas colocadas
pelo Revisores Oficiais de Contas, não são preocupantes, apesar das mesmas serem
tomadas em muito boa consideração pela Câmara Municipal. Disse que desde 2014
que tem havido uma grande preocupação em registar tudo. Referiu que as parcerias
não podem ser consideradas como dívidas do Município, mas, no entanto, faz
questão que as mesmas apareçam nas contas da autarquia. Disse que muito
dificilmente cem por cento do imobilizado da Câmara Municipal fica registado, no
entanto esse é um dos objetivos dos Serviços da Câmara Municipal. Sobre as
parcerias público privadas disse que as negociações continuam, estando feito o mais
importante que foi a extinção da Futurlagos. Disse que o nome “cobrança
duvidosa” é um nome forte, mas é, apenas, um nome contabilístico.-------------------------Posto isto, passou-se à votação dos DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE
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CONTAS E RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADOS DO ANO 2019, tendo os
mesmos obtido o seguinte resultado:
PS
LCF
PSD
CDU CDS
BE
PAN
TOTAL
VOTOS A FAVOR
8
0
0
0
0
0
1
9
ABSTENÇÕES
0
1
1
1
1
1
0
5
VOTOS CONTRA
0
0
0
0
0
0
0
0
------DELIBERAÇÃO N.º 36/AM/2020:
------Deliberado, por maioria, aprovar os documentos de Prestação de Contas e
Relatório de Gestão Consolidado do Município de Lagos - Ano 2019, nos termos
consignados na alínea l) do n.º 2 do Artigo 25.º, do Anexo I, 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 16 de julho de
2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ADESÃO À
ASSOCIAÇÃO LIMPEZA URBANA - PARCERIAS PARA CIDADES + INTELIGENTES
E SUSTENTÁVEIS: 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-630-7.-----------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva
introdução do assunto.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) perguntou o porquê da Câmara Municipal ter
levado oito meses a decidir pela adesão à Associação. Disse que era importante que
a Assembleia Municipal fosse posta ao corrente das iniciativas praticadas pela
Associação em apreço, assim como também era importante que, periodicamente, a
Assembleia Municipal fosse informada sobre o resultado das associações que a
Câmara tem com outras entidades.------------------------------------------------------------------O Sr. Paulo Toste (PS) disse que o Grupo Municipal do PS se congratulava
com esta decisão do Município de Lagos aderir à Associação Limpeza Urbana –
Parcerias para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis. Referiu que o assunto da
limpeza urbana tem sido debatido, por diversas vezes, na Assembleia Municipal,
pelo que esta adesão é mais um passo no sentido de minimizar os problemas
verificados com a referida limpeza urbana, no Concelho de Lagos.---------------------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse concordar com o referido pelo Sr. José
Manuel Freire, relativamente ao facto da Assembleia Municipal acompanhar as
atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal no âmbito das adesões feitas com
outras entidades. Perguntou que vantagens concretas a adesão do Município de
Lagos à Associação em causa, traria para o Concelho, tendo em consideração a atual
situação do mesmo perante as questões da limpeza urbana e do ambiente. Disse que
era preciso não esquecer o papel, importantíssimo, que os alunos têm a este nível,
uma vez que os mesmos ao receberem educação sobre proteção do ambiente,
também educam as suas famílias, havendo exemplos muito bons a este nível.--------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que a troca de experiências, o
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aprofundar de situações novas é importante, no entanto esta adesão tem que ser
acompanhada, uma vez que em trezentos e oito municípios a Associação tem
dezasseis fundadores, sendo que dois são Freguesias, ou seja, trata-se de uma
Associação que está a dar os primeiros passos. Referiu que a Câmara Municipal está
a trabalhar na reestruturação dos Serviços, pelo que devia ser equacionado o que
tem sido falado, frequentemente, que é a internalização dos serviços de limpeza nos
Serviços da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------Margarida Maurício (PAN) solicitou mais informação sobre a Associação em
causa e questionou sobre os benefícios para o Município de Lagos, a adesão à
mesma. Perguntou qual o entendimento da Câmara Municipal relativamente à
expressão “limpar de forma inteligente”.-----------------------------------------------------------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que o PSD, ao longo dos anos, tem sido bastante
crítico em relação à forma como tem sido gerida a limpeza urbana do Concelho,
pela Câmara Municipal, pelo que informou que o PSD ia apoiar a adesão em causa,
dado que sempre esteve disponível para ajudar a Câmara Municipal a resolver o
problema. Referiu que o acompanhamento dos trabalhos a serem desenvolvidos no
âmbito da adesão proposta pela Câmara Municipal pela Assembleia Municipal é
fundamental. Em relação à internalização de todos os serviços de limpeza nos
Serviços da Câmara Municipal, disse que parte podem ser, outra pode ser
concessionada a terceiros, consoante o que for mais eficiente para o Município.-----------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que quem define
todo o procedimento relacionado com a limpeza do Município é o próprio
Município, sendo que os serviços ou são todos prestados pela Câmara Municipal, ou
concessiona, ou contrata uma empresa para prestar o serviço. Referiu que a essência
da limpeza urbana não é só de quem a presta, é de quem faz a programação da
mesma, por isso existe todo o interesse em partilhar experiências com outros
Municípios. Afirmou que todo o procedimento relacionado com a limpeza urbana
tem um trabalho complexo por detrás, pelo que é importante trocar experiências
com todos os agentes que estão envolvidos na prestação deste serviço às
populações. Disse que a Associação em causa tem uma grande vantagem em termos
de discussão de boas práticas e más práticas, pelos associados. Referiu que o grande
motivo do atraso na decisão do assunto teve a haver com a possibilidade de ser
necessário ver esclarecido o facto do Município de Lagos, poder ser, ou não,
considerado sócio fundador da Associação. Em relação às vantagens para o
Município em aderir à Associação, disse que bastava ver os estatutos da Associação
e a informação referente às áreas de atuação. Disse que um dos grandes desafios
atuais, relacionados com a limpeza urbana, era a questão das ervas, uma vez que a
maioria dos Municípios não querem utilizar produtos químicos para combater as
ervas. Em relação ao acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, em prol do
Município, pelas diversas Associações em que Lagos tem participação, disse que
seria um bom assunto para constar numa próxima Ordem do Dia de uma Sessão da
Assembleia Municipal. Terminou dizendo que, apesar de a Associação estar a dar os
primeiros passos, o Município de Lagos tem mais benefícios em pertencer à mesma
no que não pertencer.----------------------------------------------------------------------------6
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------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que a intervenção do Sr. Presidente da
Câmara Municipal tinha clarificado algumas dúvidas do Grupo Municipal LCF,
sobre o assunto, tendo anunciado o voto a favor, na proposta apresentada pela
Câmara Municipal, por parte do Grupo Municipal LCF, uma vez considerar esta
adesão uma mais-valia para o ambiente, assunto que é uma causa importante para o
Grupo Municipal LCF.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Artur Rêgo (CDS) começou por anunciar o voto favorável do Grupo
Municipal do CDS, na proposta apresentada pela Câmara Municipal. Disse que
quem governa, é através deste tipo de Associações, da troca de experiências e de
conhecimentos adquiridos na prática do dia-a-dia, que enriquece e melhora os seus
procedimentos. Em relação às ervas disse ser necessário saber se existem químicos,
não agressivos para o ambiente, que possam combater as mesmas. Disse esperar que
o Município de Lagos ao aderir à Associação em causa, melhore a limpeza urbana e
melhore a aplicabilidade dos recursos que são escassos e têm que ser preservados,
diminuindo o impacto ambiental da aplicação desses mesmos recursos.---------------------Posto isto, passou-se à votação da proposta de ADESÃO À ASSOCIAÇÃO
LIMPEZA URBANA - PARCERIAS PARA CIDADES + INTELIGENTES E
SUSTENTÁVEIS:
------DELIBERAÇÃO N.º 37/AM/2020:
------Deliberado, por unanimidade, autorizar a adesão do Município de Lagos à
Associação Limpeza Urbana - Parcerias para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis,
nos termos do n.º 1 do Artigo 53.º, do Regime Jurídico da Atividade Empresarial
Local e das Participações Locais, conforme proposta da Câmara Municipal de
Lagos, aprovada na sua Reunião Pública Ordinária realizada no dia 8 de abril de
2020.------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: De seguida foi aprovada, por unanimidade, a
minuta de todas as deliberações tomadas pela Assembleia Municipal no decurso da
presente Sessão.---------------------------------------------------------------------------------------FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em todas as
deliberações tomadas no decorrer da presente Sessão, 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, declarou encerrada a Sessão, eram 21 horas e 52 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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