
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR 

 
 
 

Ata da quinta sessão ordinária de 2012 
da Assembleia Municipal de Aljezur 

 
 

 
LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 

DATA: 21 de dezembro de 2012 

INÍCIO: 21:00 horas 

ENCERRAMENTO: 23:20 horas 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel José de Jesus Marreiros, Presidente  
José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário  
 

MEMBROS PRESENTES: 
Henrique Manuel Ramos Henriques, Vítor Manuel da Encarnação Vicente, Manuel 
Alberto Santinho Cristo, Francisco António Baptista Ferreira, Emanuel Marreiros 
Amaro de Jesus, Ana Maria Ferreira Santos, José Maria Fonseca, Iládio de Jesus 
Alves Furtado, José Manuel dos Santos Marreiros e Eliezer João Candeias 
 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Johannes Alexander Schydlo, substituído por Manuel José Marques do Nascimento 
José Hugo Tomás Ferreira, substituído por Filomena da Rosa Marreiros 
Sérgio Manuel da Silva Santos, substituído por Manuel Seromenho Marreiros 
 

ENTRARAM NO DECORRER DA SESSÃO OS SEGUINTES MEMBROS: 
Fernando Manuel Costa Rosa e Pedro Miguel Ferreira Silva  
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DOS SEGUINTES MEMBROS:  
Licínia Mendes Rodrigues e José de Oliveira Cavaco 
 

 

ABERTURA DA SESSÃO – Verificando-se a presença da maioria dos membros 
da Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Mesa, declarou aberta a sessão 
pelas 21:00 horas 
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SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS: O Senhor Manuel José Marques do 
Nascimento, portador do Bilhete de Identidade número nove milhões seiscentos e 
treze mil duzentos e treze, emitido em três de abril de dois mil e oito, pelos Serviços 
de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição do 
Senhor Johannes Alexander Schydlo, eleito nas listas do Partido Socialista.------------ 
 

A Senhora Filomena da Rosa Marreiros, portadora do Bilhete de Identidade número 
nove milhões duzentos e trinta mil oitocentos e sessenta e seis, emitido em catorze de 
junho de dois mil e sete, pelos Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte 
dos trabalhos em substituição do Senhor José Hugo Tomás Ferreira, eleito nas listas 
do Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------------- 
 

Não estando presente o Senhor Sérgio Manuel da Silva Santos, Presidente da Junta 
de Freguesia de Bordeira, o mesmo foi substituído pelo Senhor Manuel Seromenho 
Marreiros, Secretário da Junta de Freguesia de Bordeira, portador do Bilhete de 
Identidade número quatro milhões novecentos e quarenta e um mil quinhentos e 
cinquenta e nove, emitido em vinte e nove de janeiro de dois mil e dois, pelos Serviços 
de Identificação de Faro.----------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a ata da 
sessão ordinária realizada no vinte e oito de setembro de dois mil e doze.--------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção os membros 
Manuel Nascimento e Filomena Marreiros, por não terem estado presentes na 
sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Foi presente a ata da sessão extraordinária realizada no dezanove de novembro de 
dois mil e doze.---------------------------------------------------------------------------------- 
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com a abstenção os membros 
Manuel Nascimento e Manuel Cristo, por não terem estado presentes na sessão.-------   

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência:------------ 
– de Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, ofício número 
cento e sete barra C, de vinte e quatro de setembro de dois mil e doze, informando 
sobre o pronunciamento das Assembleias Municipais sobre a extinção de freguesias, 
nos termos da Lei vinte e dois barra dois mil e doze, de trinta de maio.------------------
– de Câmara Municipal de Vila do Conde, e-mail de um de outubro de dois mil e 
doze, enviando comunicação do Presidente da Câmara, sobre XX Congresso da 
ANMP.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
– de Assembleia Municipal de Tavira, ofício número cento e vinte e sete, de dois de 
outubro de dois mil e doze, enviando deliberação aprovada sobre a Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica – Lei número vinte e dois barra dois mil e doze, 
de trinta de maio.------------------------------------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de três de outubro de 
dois mil e doze, informando que se encontram disponíveis no sítio na internet os 
documentos aprovados no XX Congresso.--------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de doze de outubro de 
dois mil e doze, enviando cópia ade ofício do Gabinete do Procurador-Geral da 
República, sobre a Lei número oito barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro. 
Decreto-Lei número cento e vinte e sete barra dois mil e doze. Assunção de 
compromissos e pagamentos. Inconstitucionalidade.-------------------------------------- 
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– de Responsável de Pais da Sala quatro do Jardim de Infância de Aljezur, ofício de 
oito de outubro de dois mil e doze, apresentando exposição sobre material em falta na 
Sala quatro do Jardim de Infância de Aljezur.---------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e quatro de 
outubro de dois mil e doze, informando que se encontra disponível no sítio na 
internet os documentos aprovados pelo Conselho geral, relativos à Proposta de Lei do 
Orçamento de Estado para dois mil e treze.------------------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de vinte e cinco de 
outubro de dois mil e doze, informando que se encontra disponível no sítio na 
internet o parecer da Associação relativo à Proposta de Lei número cento e dois barra 
XII – Segunda Alteração à Lei do Orçamento de Estado para dois mil e doze.----------- 
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de sete de novembro de dois mil e doze, 
enviando informação relativa ao Polis Litoral Sudoeste.--------------------------------- 
– de Assembleia da República, e-mail de treze de novembro de dois mil e doze, 
informando que estão disponível no site da Assembleia da República os pareceres e 
propostas concretas de reorganização administrativa das freguesias.------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de dezasseis de 
novembro de dois mil e doze, enviando Resolução aprovada relativa à Proposta de Lei 
do Orçamento de Estado para dois mil e treze.---------------------------------------------- 
– de Assembleia Intermunicipal do Algarve, e-mail de três de dezembro de dois mil e 
doze, enviando moção de solidariedade com as Freguesia do Algarve a quem a 
unidade técnica aponta para a sua fusão/extinção.----------------------------------------- 
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de quatro de dezembro 
de dois mil e doze, enviando cópia das comunicações dirigidas à Senhora Presidente 
da Assembleia da República e aos Presidentes dos Grupos parlamentares, sobre o 
Projeto de Lei número trezentos e vinte barra XII. Reorganização Administrativa do 
Território das Freguesias.--------------------------------------------------------------------- 
– de  Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de onze de dezembro de dois mil e doze, 
enviando conclusão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, relativa ao 
Processo número seiscentos e dezasseis barra doze ponto GEBELLE.------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Vitor Vicente perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se, aquando da 
inauguração da estrada Aljezur/Marmelete, teve e oportunidade de chamar a atenção 
do Senhor Presidente da Estradas de Portugal para a situação do aqueduto sito na 
zona do Pincho, que apesar de estar fora da área do nosso concelho, afeta-nos de 
sobremaneira, pois para além dos inúmeros acidentes que sucedem no local há 
também que ter em conta o eventual risco da queda do referido aqueduto. Caso não 
tenha havido essa oportunidade, por parte do Senhor Presidente da Câmara, sugeriu 
que a própria Assembleia manifestasse essa preocupação junto da Estradas de 
Portugal.----------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara informou que teve a oportunidade de esclarecer essa 
situação. Referindo que, por indicação do Senhor Presidente da Estradas de Portugal, 
tanto essa situação como a do pontão do Areeiro, são empreitadas que no decorrer 
dos próximos meses de fevereiro/março irão ser iniciadas.------------------------------  
Informou ainda que teve a oportunidade de falar sobre a Variante de Aljezur, que é 
uma prioridade não só para o Governo como para a Estradas de Portugal, mas que, 
presentemente não se encontra nas consideradas dez prioridades mais graves da 
Estradas de Portugal. Podendo vir a ser uma realidade no ano de dois mil e catorze. 
Foi também sugerido que deveriam ser feitos melhoramentos ao longo da Estrada 
Nacional cento e vinte e cinco e do IP quatro.----------------------------------------------- 
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Outro assunto que também foi abordado tem a ver com a possibilidade de 
eventualmente se conseguir fazer uma ponte pedonal junto à ponte de Aljezur para, 
de alguma forma, garantir também uma maior segurança, tendo sido apontado o final 
do segundo semestre de dois mil e treze para o início dessa obra.------------------------- 
O SENHOR FERNANDO MANUEL COSTA ROSA PASSOU A FAZER 
PARTE DOS TRABALHOS----------------------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Santos referindo-se às alterações/melhoramentos que foram 
efetuados nos acessos à ribeira de Aljezur, perguntou se aqueles trabalhos não 
poderiam ter sido feitos pelos trabalhadores da autarquia? Criticando também a 
forma como esses trabalhos foram feitos, visto que os mesmos não apresentam 
grande segurança para quem frequenta o local.--------------------------------------O 
Senhor Presidente da Câmara disse que os trabalhos referidos pela Senhora Ana 
Santos, referem-se aos acessos aos antigos pontos de amarração que fazem parte do 
circuito histórico/cultural e ambiental de Aljezur que presentemente está a ser 
implementado, motivo pelo qual esses trabalhos foram feitos por empresas exteriores 
à autarquia. Disse que o material utilizado foi o xisto e que resultou de opinião 
consensual entre todas as entidades intervenientes.--------------------------------------- 
O SENHOR PEDRO MIGUEL FERREIRA SILVA PASSOU A FAZER PARTE 
DOS TRABALHOS--------------------------------------------------------------------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – Não se verificou qualquer intervenção neste ponto da Ordem do 
Dia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS ELEITORES PARA INTEGRAR A 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS DE ALJEZUR NO 
BIÉNIO DOIS MIL E DOZE-DOIS MIL E QUINZE: - Pela Mesa foi lido o ofício 
número trinta e três barra dois mil e doze, de sete de dezembro de dois mil e doze, da 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, solicitado a designação de 
quatro cidadãos eleitores para integrar a Comissão no biénio dois mil e treze-dois mil 
e quinze.------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pela Senhora Vereadora Fátima Neto foi feita a introdução do presente assunto.----- 
Pela bancada do Partido Socialista foi apresentada a seguinte proposta:---------------- 
“O Partido Socialista propõe que a Excelentíssima Assembleia Municipal a prove a 
designação dos seguintes cidadãos eleitores, para integrarem a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Aljezur para o biénio dois mil e treze – dois mil e quinze:----- 
Ana Maria Ferreira Santos--------------------------------------------------------------------- 
Ana Paula da Silva Duarte Canelas------------------------------------------------------------ 
Maria da Conceição Martins Gonçalves------------------------------------------------------ 
Maria da Conceição Raimundo Jacinto”------------------------------------------------------ 
A SENHORA ANA MARIA FERREIRA SANTOS SAIU DA SALA.--------------- 
Foram distribuídos os boletins de voto, realizando-se a votação por escrutínio 
secreto, sendo dezasseis os votos registados, o que coincide com o número de 
votantes, tendo-se obtido a seguinte votação: votos a favor dezasseis.------------------ 
A SENHORA ANA MARIA FERREIRA SANTOS PASSOU NOVAMENTE A 
FAZER PARTE DOS TRABALHOS------------------------------------------------------- 
 

4 



 
 
 

Sessão de 21/12/2012 
 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS    
ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA DOIS MIL E 
TREZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de onze de dezembro de dois mil e doze, que acompanhada o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria.--------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos perguntou se a verba referente à comparticipação da 
empreitada de ampliação da EBI/JI de Aljezur, se refere apenas à ampliação da 
escola ou também aos arranjos exteriores? E, o porquê de estar distribuída por quatro 
anos? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Lurdes Rosa, funcionária da Câmara Municipal, esclareceu a questão 
colocada pela Senhora Ana Santos. ------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos perguntou ainda se a obra se refere apenas à ampliação do 
edifício, ou se irão ser obras nos arranjos exteriores, nomeadamente, a criação de 
locais para as crianças se abrigarem aquando da entrada e saída da escola, pois de 
inverno tem que fazer debaixo de chuva todo aquele percurso entre o portão e o 
edifício?------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quanto à verba destinada à teleassistência a idosos, perguntou se a mesma tinha a ver 
com a aquisição de equipamento e se este processo é para ser implementado em dois 
mil e treze? Colocou ainda outras pequenas questões pontuais. ---------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara e pela Senhora Lurdes Rosa, funcionária da 
Câmara Municipal, foram esclarecidas as questões colocadas pela Senhora Ana 
Santos. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Manuel Nascimento perguntou se os parques infantis iam passar a ser 
desativados, tal como referiu a Senhora Ana Santos, ao que lhe foi esclarecido que 
sim.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O Senhor Vitor Vicente referiu-se à possibilidade da Estrada Municipal duzentos e 
sessenta e oito, eventualmente, poder ir para obra durante o próximo ano e ao facto 
de apenas estarem previstos cinquenta mil euros orçamentais, referindo que, mesmo 
que a obra seja comparticipada a setenta e cinco por cento, essa verba não será 
suficiente.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Estando prevista uma verba de cento e vinte mil euros para construção no novo 
cemitério, perguntou se já está previsto o local para implementação do mesmo, se a 
Câmara já adquiriu o terreno?----------------------------------------------------------------- 
Colocou ainda algumas questões relacionadas com as receitas previstas em 
Orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Iládio Furtado referiu o facto de neste Orçamento todas as freguesias terem 
sido tratadas de igual forma, mas que o mesmo não tinha acontecido no Orçamento 
anterior assim como em anos anteriores e que, salvo erro, tinha chamado a atenção 
para esse facto em relação à Junta de Freguesia de Bordeira, pelo que, disse que 
gostaria de saber de que forma é que este ano se verifica esse tratamento equitativo 
para todas as Juntas? Qual foi o critério?--------------------------------------------------- 
Referiu ainda que lhe agrada o facto de, no mapa relativo aos empréstimos, se 
verificar uma retração de cerca de nove ponto um por cento nos empréstimos. 
Situação que faz com que a autarquia tenha uma melhor capacidade de 
endividamento, não violando a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em falta e 
que contraria o que vem acontecendo na maioria dos municípios vizinhos.----------- 
O Senhor Presidente da Câmara começou a sua intervenção pela questão colocada 
pelo Senhor Iládio Furtado, referindo que, de facto, tempos houve em que as verbas 
atribuídas eram diferentes para as várias freguesias, que no ano passado já tinham 
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sido iguais, assim como em todos os anos em que este Executivo esteve em exercício, 
dizendo também que o mais interessante é verificar o consumo que cada Junta de 
Freguesia faz do seu orçamento, situação que depende das circunstâncias mas 
também da dinâmica de cada Freguesia. Este facto resulta da atual conjuntura 
financeira e de um consenso encontrado após reunião com os respetivos Presidentes 
de Junta, embora considere que as Juntas com maior número de população possam 
eventualmente vir a ficar prejudicadas com esta equidade, nomeadamente, pelo facto 
destes valores tem vindo a diminuir substancialmente.------------------------------------ 
Quanto à ampliação da EBI/JI, a obra não vai ficar só pela construção das quatro 
salas, mas também vai ser construído todo o passadiço que liga a entrada da escola 
até ao edifício principal, assim como uma nova sala de alunos, sendo que a antiga 
passará a ser uma nova sala de aulas. ---------------------------------------------------------  
Relativamente à teleassistência, disse que de facto esse projeto já vem do Orçamento 
do ano passado. Que a autarquia já tentou, mas que curiosamente não foi conseguida 
uma amostra suficiente e sólida para implementar esta medida, porque, obstante se 
verificar muita edificação dispersa, muitos dessas pessoas são novos residentes no 
município, gente muito nova e, que os mais idosos encontram-se mais junto de 
pequenos aglomerados. No entanto, a autarquia via continuar a tentar verificar se a 
medida faz sentido, ou não.------------------------------------------------------------------- 
A Senhora Ana Santos sugeriu que na EBI/JI, deveria ser anulada aquela espécie de 
jardim que se encontra entre os blocos, pois aquilo é extremamente perigoso para as 
crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que essa sugestão iria ser transmitida à 
Diretora do Agrupamento de Escolas.-------------------------------------------------------- 
O Senhor Manuel Nascimento referiu que aí se encontra um viveiro de pássaros o 
qual atrai as crianças àquela espaço e que, na sua opinião, seria bastante positivo 
enquanto os miúdos tiverem a oportunidade de interagir com aquele espaço, embora 
concordando que nalguns aspetos daquele espaço não ofereça segurança.--------------- 
O Senhor Presidente da Câmara disse que a questão dos parques infantis tem a ver 
com a fiscalização por parte da ASAE e esses espaços ou estão em condições de serem 
frequentados pelas crianças ou, então, vão ser desmantelados visto apresentarem 
algum perigo para os seus frequentadores.-------------------------------------------------- 
Referiu que a autarquia pretende proceder à criação de novos espaços munidos de 
equipamentos geriátricos em todas as restantes freguesias à semelhança do que já 
aconteceu em Aljezur.-------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao novo cemitério, informou que ainda não foi adquirido o terreno, 
não obstante o proprietário ter chegado ao valor que interessava à autarquia (cem mil 
euros), porque entretanto, surgiu outra opção que consiste na construção de um novo 
reservatório de água e, consequentemente, na ampliação do atual cemitério.----------- 
Em relação à Estrada Municipal duzentos e sessenta e oito, esclareceu as dúvidas 
inerentes ao seu financiamento.-------------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção dos 
membros Vitor Vicente, Ana Santos e Iládio Furtado, aprovar o Orçamento e Grandes 
Opções do Plano para dois mil e treze.------------------------------------------------------- 
 

INTERVALO:  –  Foi  pelo  Senhor  Presidente  da  Mesa  proposto  e  aceite  pela 
Assembleia, um intervalo de dez minutos. ----------------------------------------------------  
REINÍCIO DOS TRABALHOS: – Reiniciados os trabalhos, verificou-se a 
presença de todos os membros.---------------------------------------------------------------- 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO    
APROVAÇÃO DE PARECER GENÉRICO PARA COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS: 
– Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em 
reunião de onze de dezembro de dois mil e doze, a qual fica arquivada em pasta 
própria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados os devidos esclarecimentos 
acerca do presente assunto. ---------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais.---------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO    
JUNTAS DE FREGUESIA – APROVAÇÃO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS - PROTOCOLOS: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação 
da Câmara Municipal tomada em reunião de onze de dezembro de dois mil e doze, 
que acompanhada o respetivo documento, os quais ficam arquivados em pasta 
própria.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos inerentes a este 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
delegação de competências para as Juntas de Freguesia de Aljezur, Bordeira, 
Odeceixe e Rogil.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEEIISS    
MAPA DE PESSOAL PARA DOIS MIL E TREZE: – Pela Mesa foi lida a certidão 
da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de onze de dezembro de 
dois mil e doze, que acompanhada o respetivo documento, os quais ficam arquivados 
em pasta própria.-------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma breve introdução do presente 
assunto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pelo Senhor José Gregório, Chefe da Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, 
foram prestados alguns esclarecimentos. -----------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos e o Senhor Vitor Vicente proferiram alguns comentários 
relativamente ao assunto em análise.-------------------------------------------------------- 
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o mapa 
de pessoal do município para dois mil e doze.------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  SSEETTEE    
ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E LICENÇAS DO MUNICÍPIO 
DE ALJEZUR PARA DOIS MIL E TREZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de onze de dezembro de dois 
mil e doze, que acompanhada o respetivo documento, os quais ficam arquivados em 
pasta própria.------------------------------------------------------------------------------------ 
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos inerentes a este 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
atualização da Tabela de Taxas e Licenças do Município para dois mil e treze.--------- 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Do público presente não se verificou qualquer intervenção.------------------------------- 
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, aprovar 
a ata em minuta.-------------------------------------------------------------------------------- 
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FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, com excepção da que foi 
tomada por escrutínio secreto, foi utilizada a forma de votação por braço no ar. ------ 
 

ENCERRAMENTO: – E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da 
Assembleia foi declarada encerrada a sessão pelas vinte três horas e vinte minutos do 
dia vinte um de dezembro de dois mil e doze, mandando que, de tudo para constar, se 
lavrasse a presente ata.------------------------------------------------------------------------ 
 
E eu, José Carlos Pacheco Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi e 
subscrevo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
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