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SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO/2020
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS
MINUTA
------2.ª Reunião - 7/12/2020
---DELIBERAÇÃO N.º 66/AM/2020:
---Aprovado, por unanimidade, o seguinte Voto de Pesar apresentado pelo Grupo
Municipal da CDU: “No dia 5 deste mês de dezembro, faleceu aos 93 anos de idade
o lacobrigense Luís Taquelim da Cruz. Licenciado em Arquitetura, com frequência
das Escolas Superiores de Belas Artes de Lisboa e do Porto, iniciou a sua vida
profissional em Lisboa com o estágio de fim do curso no atelier do arquiteto João
Pessoa, onde trabalhou no projeto do edifício sede de Fundação Gulbenkian, depois
do que voltou para Lagos com atelier próprio e apoiado no trabalho como professor
na Escola Industrial de Silves. As limitadas condições profissionais locais da época
levaram Luís Taquelim da Cruz a aceitar em 1957 o convite para trabalho em
Angola, onde permaneceu ate ao regresso a Lagos após o 25 de Abril de 1974. De
firmes convicções democráticas e antifascistas, Luís Taquelim da Cruz colaborou
então, como arquiteto avençado, para atender as grandes carências de serviços
técnicos encontradas pela nova Câmara Municipal de Lagos, até à criação de
serviços camarários. Assim, os eleitos da CDU propõem que a Assembleia
Municipal de Lagos, reunida em 7 de dezembro de 2020, delibere: 1 - Manifestar o
seu pesar perante o desaparecimento da figura do democrata lacobrigense que foi
Luís Taquelim da Cruz, cumprindo um minuto de silêncio em sua memória; 2 - Dar
conhecimento deste Voto de Pesar à família de Luís Taquelim da Cruz.------------------DELIBERAÇÃO N.º 67/AM/2020:
---Deliberado, por maioria, aprovar a proposta das Grandes Opções do Plano que
inclui a apresentação dos objetivos estratégicos por eixos de desenvolvimento para o
Município de Lagos, o Orçamento para o ano económico de 2021, o Plano
Plurianual de Investimentos, as Atividades Mais Relevantes e os anexos conforme o
Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; o
Orçamento Municipal para o ano de 2021 que ascende a 66 556 530,00€ (sessenta e
seis milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e um euros); o
Mapa de Repartição de Encargos; o Mapa de Pessoal e o Plano de Formação. Tudo
isto nos termos do disposto na alínea a) e o) 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 ordinária realizada no
dia 25 de novembro de 2020.----------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 68/AM/2020:
---Aprovada, por unanimidade, a autorização prévia genérica referente aos apoios
para a época desportiva 2020/2021, nos termos previstos na alínea c) do n.º 1 do
Artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades
Públicas, conforme a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos
aprovada na sua reunião pública ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2020.-Praça Gil Eanes
8600-668 Lagos
Telef.: 282780078 – Fax: 282762696
E-Mail: geral@am-lagos.com

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
D E

LAGOS
Fl. 1v.

---DELIBERAÇÃO N.º 69/AM/2020:
---Aprovada, por unanimidade, o Plano Municipal para a Igualdade e Não
Discriminação do Município de Lagos, nos termos da alínea h) 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
ordinária realizada no dia 4 de novembro de 2020.--------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 70/AM/2020:
---Deliberado, por unanimidade, autorizar a repartição de encargos, 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
Manutenção de Espaços Verdes Urbanos na Área do Município de Lagos, no valor
base global de 1 335 000,00€ (um milhão trezentos e trinta e cinco mil euros),
acrescido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor [Ano de 2021: 3 meses de execução: 111 250,00€ (cento e onze mil duzentos e
cinquenta euros), acrescido de IVA; - Ano de 2022: 12 meses de execução: 445
000,00€ (quatrocentos e quarenta e cinco mil euros), acrescido de IVA; - Ano de
2023: 12 meses de execução: 445 000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil euros),
acrescido de IVA; - Ano de 2024: 9 meses de execução: 333 750,00€ (trezentos e
trinta e três mil setecentos e cinquenta euros) acrescidos de IVA], para os efeitos
indicados no n.º 1, conjugado com o n.º 6, ambos do Artigo 22.º do Regime Jurídico
de Realização de Despesas Públicas e da Contratação Pública, e na alínea c) do n.º 1
do Artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades
Públicas, conforme a proposta apresentada pela Câmara Municipal de Lagos
aprovada na sua reunião pública ordinária realizada no dia 25 de novembro de
2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVADA, por unanimidade, no final da Reunião.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL-----------------------Presidente:..................................................................................................................................
------------------------------------(Paulo José Dias Morgado)----------------------------------Primeira
Secretária:...................................................................................................................................
----------------------(Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

