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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 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ANTERIOR: – Foi presente a acta da 
sessão ordinária realizada no vinte e três de Dezembro de dois mil e onze. --------------  
Posta à votação, foi a mesma aprovada por maioria, com as abstenções dos membros 
José Carlos Silva, José Hugo Ferreira e José Cavaco, por não terem estados presentes 
na sessão em causa.  -----------------------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
LEITURA DO EXPEDIENTE, INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS: – 
Foi enviada para conhecimento dos membros a seguinte correspondência: -------------  
– de Assembleia Municipal de Monchique, e-mail de vinte e nove de Dezembro de 
dois mil e onze, enviando moção sobre a substituição da televisão analógica pela 
televisão digital terrestre em Monchique.-----------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte e nove de Dezembro de dois mil e 
onze, enviando cópia do despacho de arquivamento do processo número trinta e três 
barra dois mil e onze, enviado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, bem 
como o recurso hierárquico ao despacho proferido, apresentado ao Procurador 
Adjunto junto daquele Tribunal. ---------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de vinte nove de Dezembro de dois mil e 
onze, enviado cópia do pedido de informação enviado pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Loulé, acerca do Loteamento do Vale da Telha, bem como  a resposta ao 
mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de trinta de Dezembro de dois mil e onze, 
envido cópia de ofício do Secretário de Estado da Energia, sobre o contrato de 
prospeção e pesquisa MAEPA nos Concelhos de Aljezur, Monchique e Portimão. ------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de cinco de Janeiro de dois mil e doze, 
enviando cópia de comunicação dirigida ao Senhor Procurador Geral da República 
acerca do Loteamento Paisagem Oceano (Plano de Ordenamento do PNSACV).--------  
– de Presidência da República Portuguesa, e-mail de sete de Janeiro de dois mil e 
onze, enviando ofício acusando a receção de proposta aprovada na sessão de vinte 
três de Dezembro de dois mil e onze. ----------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de nove de Janeiro de dois mil e onze, 
enviando moção sobre o “Serviço Nacional de Saúde”. -------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de nove de Janeiro de dois mil e onze, 
enviando moção sobre “Portagens na Via do Infante A vinte e dois”. ---------------------  
– de Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de nove de Janeiro de dois mil e onze, 
enviando moção sobre a ”Redução do tempo de consultas no Centro de Saúde de 
Lagoa”. --------------------------------------------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Silves, ofício de trinta de Dezembro de dois mil e onze, 
enviando moção sobre “Documento Verde da Reforma da Administração Local”. ------  
– de Assembleia Municipal de Silves, ofício de trinta de Dezembro de dois mil e onze, 
enviando moção sobre “Portagens na Via do Infante”. --------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Silves, ofício de trinta de Dezembro de dois mil e onze, 
enviando moção sobre “Serviço Nacional de Saúde”. ---------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ofício número GAB barra 
quatrocentos e setenta e um barra XII, de seis de Janeiro de dois mil e doze, acusado 
e agradecendo o envio de documento sobre a Reforma da Administração Local.-------- 
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– de  Assembleia Municipal de Portimão,  ofício de onze de Janeiro de  dois  mil  e  
doze, enviando moção sobre “Suspensão de portagens na Via do Infante”.-------- 
– de Associação Nacional de Freguesias, oficio número setenta e dois, de dez da 
Janeiro de dois mil e doze, agradecendo o envio de tomada de posição sobre o 
Documento Verde da Reforma da Administração Local. -----------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, e-mail de dezassete de Janeiro de dois mil e doze, 
envido cópia de ofício enviado ao Procurador da República junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Loulé, sobre o Vale da Telha. -----------------------------------  
– de Gabinete do Primeiro Ministro, ofício número trezentos e quarenta e três, de 
treze da Janeiro de dois mil e doze, informando que a documentação referente à 
Reforma da Administração Local, foi enviada ao Gabinete do Ministro-Adjunto e dos 
Assuntos Parlamentares. ------------------------------------------------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Lagoa, ofício número trinta e sete, de vinte e três de 
Janeiro de dois mil e doze, acusando receção de tomada de posição sobre o 
Documento Verde da Reforma da Administração Local. -----------------------------------  
– de Assembleia Municipal de Lagoa, e-mail de vinte e seis de Janeiro de dois mil e 
doze, enviando propostas dos grupos parlamentares do PS e do PSD sobre a Reforma 
da Administração Local. ------------------------------------------------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e-mail de trinta e um de Janeiro de 
dois mil e doze, acusando receção de tomada de posição sobre o Documento Verde da 
Reforma da Administração Local. -------------------------------------------------------------  
– do deputado José Mendes Bota, do Partido Social Democrata, ofício de vinte e três 
de Janeiro de dois mil e doze, acusando receção de tomada de posição sobre o 
Documento Verde da Reforma da Administração Local. -----------------------------------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Popular, acusando receção de tomada de posição 
sobre o Documento Verde da Reforma da Administração Local, informado que a 
mesma foi entregue ao deputado eleito pelo círculo eleitoral  de Faro. -------------------  
– de Associação Nacional de Municípios Portugueses, e-mail de sete de Fevereiro de 
dois mil e doze, informando que se encontra disponível do sito na Internet, a 
proposta de Lei número quarenta e quatro barra XII, relativa à Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica. --------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – O Senhor 
Vitor Vicente questionou acerca da Escola da Carrapateira, pois constou-lhe haver 
algum mal-estar entre a população, nomeadamente, acerca de uma futura utililização 
da escola.  -----------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Ana Santos, relativamente ao caminho das piteiras, no Degoladouro, 
perguntou se não era possível aí colocar uma contenção, eventualmente em madeira, 
dado que o percurso é muito bonito e bastante utilizado tanto por moradores como 
por pessoas que por lá passam durante as suas caminhadas, mas apresenta algum 
perigo em caso de algum acidente. Disse também ser importante sensibilizar as 
pessoas visto ter encontrado algum lixo naquela zona.------------------------------------- 
Relativamente às piscinas municipais, disse ter ficado muito contente por verificar 
que a iluminação do estacionamento já se encontra mais abrangente. Disse ainda ter 
ouvido falar que iria haver um cartão de créditos, para os utentes não estarem 
obrigatoriamente vinculados aos dias das suas aulas, pelo que, perguntou para 
quando isso está previsto entrar em funcionamento? E se de facto irá existir esse 
cartão?  --------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse que queria agradecer a rápida intervenção da 
Câmara aquando do reenchimento das valas que foram feitas ao longo da estrada de 
Marmelete, pois a situação era muito perigosa. Referiu também que nas 
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proximidades desta estrada se verifica uma grande acumulação de lixo por parte da 
empresa responsável pela obra, pelo que, seria importante sensibilizar os 
responsáveis por tal situação.  ------------------------------------------------------------------  
Informou ainda que, mais uma vez vai decorrer a ação “Vamos limpar Portugal”, no 
dia vinte e quatro de Março, e perguntou se o Município pretende participar de 
alguma forma nessa ação?  ---------------------------------------------------------------------  
Mais uma vez questionou acerca da atual situação do projeto Agenda vinte e um.------  
Disse ainda que gostaria de incentivar no sentido de ser feita alguma moção, ou 
tomada de posição, acerca da ACTA, que é uma nova lei mundial com vista a 
restringir a internet. -----------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara começou por solicitar aos membros da Assembleia 
que fizessem uma reflexão acerca da proposta de lei cento e quarenta e quatro barra 
dois mil e doze, que faz uma súmula do que foi feito pela Presidência do Conselho de 
Ministro, que vai ser alvo de discussão e que tem a ver com a reforma administrativa.  
Relativamente à questão da Escola da Carrapateira, esclareceu que o Senhor António 
da Pedralva é proprietário da empresa SummerHeros, cujo projeto visa a integração 
de crianças com múltiplas deficiências, particularmente crianças portadoras de 
Trissomia vinte e um. Projeto esse que, embora privado, tem uma grande 
componente e vertente social. Entretanto, pela SummerHeros foi apresentado um 
projeto que está associado a escolas de surf, ao qual a Câmara reconheceu interesse 
público, face à temática apresentada.  ---------------------------------------------------------  
Disse também que, entretanto, começaram a ser levantadas uma série de questões, 
por parte da população da Carrapateira, uma vez que a situação não foi devidamente 
explicada. No entanto, por parte da empresa, constata-se um sério interesse em 
apresentar uma proposta de protocolo, na qual se propõem a requalificar todo o 
edifício, o qual seria a base de todo o projeto, situação que ainda não foi aceite pela 
autarquia. Disse ainda ter conhecimento que há um outro grupo de pessoas que 
também pretende apresentar à Câmara outra proposta para aquele espaço, facto que 
é muito interessante pois só demonstra que há gente interessada em dinamizar e criar 
mais atividade para a Carrapateira.-----------------------------------------------------------  
O SENHOR FERNANDO MANUEL ROSA PASSOU A FAZER PARTE DOS 
TRABALHOS ---------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara, referindo-se ao caminho das piteiras, disse que a 
última fez que fez aquele percurso foi com uma grupo de pessoas que são contra a 
construção da variante junto à ribeira e, na altura encontravam-se a discutir essa 
problemática e na altura também houve alguém que chamou à atenção para a falta de 
segurança que aquele local apresenta, uma vez que não se verifica estabilidade no 
trilho. Disse ainda que a Câmara irá estar atenta a esse facto. Relativamente à 
existência de lixo, disse que isso não deveria acontecer, mas como devem 
compreender não é possível limpar todos os dias, todos os percursos. Mas fica 
registada a preocupação. ------------------------------------------------------------------------  
Em relação aos cartões de créditos para os utentes das piscinas municipais, informou 
que o Vereador António Carvalho está a tratar do assunto a fim de o mesmo ser 
analisado, sendo da opinião que esse é um assunto viável.  --------------------------------  
Quanto ao lixo acumulado ao longo da obra da estrada de Marmelete, disse que essa 
questão iria ser analisada por parte dos serviços de fiscalização da Câmara. Em 
relação à iniciativa “Vamos limpar Portugal”, disse que, de uma forma ou outra, a 
Câmara iria estar associada à mesma, embora fosse bom que essa vontade partisse 
por parte da população à semelhança de outros anos.------------------------------------- 
Relativamente à questão colocada acerca da lei sobre a internet, disse desconhecer 
esse assunto.------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Senhor Johannes Schydlo perguntou se fazia sentido, ou não, a iniciativa de tomar 
uma posição acerca da ACTA partir do Presidente da Assembleia? Se ele próprio sabe 
alguma coisa sobre este assunto?------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que a única coisa que sabia sobre o assunto 
é que havia intenções de eventualmente limitar o acesso à internet. E se querem criar 
determinadas limitações, considera isso um grande absurdo.------ -----------------------  
Sobre a iniciativa “Vamos limpar Portugal”, disse não ter percebido bem se a Câmara 
iria estipular um dia para essas limpezas, ou se, iria associar-se à iniciativa. No caso 
de a Câmara aderir à iniciativa pensa que deveriam ser feitos anúncios convidando a 
população a participar. Disse ainda que o melhor sítio para essas limpezas é o Vale da 
Telha por ser uma zona muito grande. --------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que não se explicou bem, mas o que quis dizer 
é que todos os anos têm surgido grupos espontâneos, nomeadamente, ligados à 
AEZA, que participam na iniciativa e responsabilizando-se pela organização, sendo 
que depois a Câmara também acaba por participar voluntariamente, nomeadamente, 
cedendo todo o tipo de material e maquinaria necessários. No entanto, a Câmara 
participa sempre nesta iniciativa.  -------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia, disse que gostaria de focar a questão das escolas 
em geral. Referiu que ao longo dos anos a Câmara tem vindo a ceder a diversas 
associações algumas das escolas que foram desativadas. Que sempre foi da opinião 
que a autarquia não deveria vender esses edifícios e tentar dar-lhes alguma utilização 
comunitária, ou não. Relativamente à Escola da Carrapateira, parece que há vários 
interessados. Disse já ter ouvido falar da proposta apresentada pela SummerHeros e 
ficou com a ideia de que o edifício em si, continuaria aberto à utilização por parte da 
comunidade, não tendo nada a opor.---------------------------------------------------------  
Relativamente à Escola de Odeceixe, talvez a Câmara tenha que pensar em alguma 
utilização para a mesma, talvez em alguma coisa de natureza turística. ------------------  
O Senhor José Fonseca referiu-se ao facto de haver intenções de terminar com a 
Junta de Freguesia de Bordeira, dizendo que era contra essa situação caso se venha a 
verificar.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia referiu que o Município de Aljezur tudo iria fazer 
para que isso não venha a acontecer. ----------------------------------------------------------  
O Senhor Fernando Rosa disse que gostaria de saber qual o ponto de situação da 
questão do POLIS, assim como do Plano do PNSACV.  -------------------------------------  
Disse ainda que a questão das escolas é pertinente e que a Junta de Freguesia de 
Odeceixe já várias vezes manifestou a sua opinião em relação a isso junto da Câmara, 
sendo da opinião que esses espaços deverão ter uso, pois se ficarem ao abandono há 
sempre a tendência de serem vandalizados. Referiu ainda que têm surgido alguns 
problemas, levantados pelos herdeiros do antigo proprietário do terreno da Escola de 
Odeceixe. Assunto, esse, que deverá vir a ser analisado posteriormente.----------------- 
Igualmente referiu-se às multas que são aplicadas no âmbito da pesca lúdica e à 
diminuição de qualidade do pescado e do marisco na nossa costa.  -----------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que, em relação à Escola da Carrapateira, não 
obstante haver um grupo de pessoas que quer apresentar novas ideias e estarem 
interessados, essas pessoas também querem é participar naquilo que lá se poderá vir 
a fazer.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente à Escola de Odeceixe disse que de facto há jurisprudência sobre esta 
matéria, o assunto já foi entregue ao jurista da autarquia a fim de ser analisado e 
evitar que futuramente venham a surgir problemas mais graves. ---------------------- 
Em relação ao POLIS, esclareceu que no decorrer da semana transata surgiu algo de 
novo, que pensa que poderá vir a ser muito importante para o Município de Aljezur, 
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nomeadamente, para o POLIS, pois o Instituto da Conservação da Natureza perdeu o 
“B” da Biodiversidade e vai ganhar o “F” das Florestas. De referir que os POLIS a 
nível nacional têm estado em balanço e, inclusive, alguns projetos foram parados, não 
sendo o caso do nosso.------------------------------------------------------------------------- 
Relativamente ao regulamento do PNSACV, disse que o pedido de ilegalidade deu 
entrada no tribunal, no entanto, ainda não foi analisado, mas também não foi 
rejeitado, pelo que se encontra em andamento.-------------------------------------------- 
Quanto à questão da pesca lúdica, disse ter conhecimento acerca do que se tem 
passado, no entanto, a Câmara não pode evitar isso pois não tem qualquer poder 
sobre as forças da autoridade.---------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que, relativamente à perda de qualidade do 
peixe e do marisco, isso é um espelho daquilo que tem sido o “deserto” de ideias do 
Ministério do Ambiente relativamente ao Parque Natural, pois as únicas ideias que 
tem tido limitam-se a aprovar Planos e proibir coisas. Referiu ainda a tomada de 
posição que esta Assembleia debateu no ano transato acerca do derrame da ETAR de 
Sines, que causou os problemas que causou e que ainda hoje se refletem, informando 
que, até à presente data, a resposta do Ministério do Ambiente foi zero.----------------- 
Sobre a atuação das forças policiais junto dos pescadores, disse que essa era mais 
uma tristeza do nosso País, pois desde há uns anos a esta parte, os objetivos das 
forças policiais é cobrar multas, arranjar dinheiro. Desvirtuou-se completamente o 
papel das forças de segurança, pois a sua primeira missão é a prevenção e a 
prevenção é evitar que se viole a lei. Não é deixar que se viole, para depois cobrar 
multas.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Quanto à Escola de Odeceixe, disse que, pelo que sabe a esmagadora maioria das 
escolas construídas há cerca de quarenta/cinquenta anos por todo o País, foram-no 
em terrenos oferecidos pelos proprietários. Há uns anos atrás, o Estado passou todas 
essas escolas para a propriedade das Câmaras Municipais. Agora se as pessoas 
querem de volta aquilo que já não é Escola, então isso depende da forma como foram 
feitos os contratos. Parte-se do princípio que se há pessoas que agora querem os 
terrenos, então levam os edifícios também mas têm que os reembolsar.----------------- 
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 
DA CÂMARA: – O Senhor Vitor Vicente perguntou se a obra da estrada de 
Marmelete se encontra a decorrer dentro dos prazos e trâmites normais?  --------------  
O Senhor Presidente da Câmara informou que sim, que há alturas em que parece 
haver menor intensidade de trabalho, mas isso apenas se prende com a 
disponibilidade financeira da empresa, nada tem a ver com a Câmara. ------------------  
O Senhor Presidente da Câmara prestou ainda informação acerca das “Sete 
Maravilhas Naturais de Portugal – Praias”, uma vez que o Município de Aljezur mais 
uma vez é pré-finalista com seis praias, das treze que foram selecionadas em toda a 
região do Algarve. Facto que muito deve orgulhar todos os aljezurenses.---------------- 
A Senhora Ana Santos congratulou-se por no site da web que promove a iniciativa, 
quatro fotografias das praias portuguesas que estão constantemente a rodar, duas são 
de Aljezur. Pelo que espera que seja um bom presságio. ------------------------------------  
 

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 ausência 
dos membros José Manuel dos Santos Marreiros e Fernando Manuel Costa Rosa.--- 
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PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS  
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA DE 
ALJEZUR, BORDEIRA, ODECEIXE E ROGIL: – Pela Mesa foi lida a certidão 
da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de dez de Janeiro de dois 
mil e doze, que acompanhava os respetivos documentos, os quais ficam arquivados 
em pasta própria. --------------------------------------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foi feita uma curta explanação acerca do presente 
assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com a abstenção do 
membro José Cavaco, aprovar a delegação de competências para as Juntas de 
Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO CPCJ ALJEZUR: – A Senhora Vereadora 
Fátima Neto fez a apresentação do Relatório da Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Aljezur e explicou o seu conteúdo. ------------------------------------------------  
OS SENHORES JOSÉ MANUEL DOS SANTOS MARREIROS E FERNANDO 
MANUEL COSTA ROSA PASSARAM A FAZER PARTE DOS TRABALHOS --  
O Senhor Johannes Schydlo perguntou o que é que está a ser feito em termos de 
prevenção? ----------------------------------------------------------------------------------------  
A Senhora Vereadora Fátima Neto esclareceu que as situações de perigo, nas 
tipologias que temos, nada têm a ver com falta de ocupação dos tempos livres dos 
jovens. São situações de perigo em que os adultos que os rodeiam os colocam, ou 
permitem. -----------------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo questionou acerca de problemas com álcool e drogas.---- 
A Senhora Vereadora Fátima Neto disse que contrariamente à informação que corre, 
isso não é verdade. Não é verdade que na Comissão estão a ser acompanhadas 
crianças por esse motivo em número significativo, pois serão apenas uma ou duas.---- 
O Senhor Presidente da Assembleia disse que a prevenção geral deve ser garantida 
numa primeira linha ao nível de outras instituições, nomeadamente, no caso da 
saúde, a escola, a família, a Segurança Social e até as próprias autarquias, 
proporcionando uma série de atividades. E só atua a Comissão, nos casos em que 
essas instituições já não conseguiram tratar os problemas. --------------------------------  
O Senhor José Hugo Tomás disse que gostaria de agradecer à Senhora Vereadora 
Fatima Neto, em termos de Presidente da CPCJ, assim como enaltecer a equipa que 
compõe a mesma, uma vez que a Comissão que surgiu há cerca de três anos atrás tem 
trazido ao Municipio de Aljezur um enorme benefício para as nossas crianças. Fá-lo 
não só enquanto representante da EBI/JI, mas também porque conhece as crianças e 
sabe o que elas passam e sentem. --------------------------------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
CEMITÉRIO DE ALJEZUR – OSSÁRIOS – FIXAÇÃO DE VALOR: – Pela 
Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
sete de Fevereiro 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.-----------------------------------------------------------A 
Senhora Ana Santos disse que achou o valor fixado para os ossários um pouco 
elevado, mas ao analisar a informação justificativa compreende como é que o mesmo 
foi calculado. A sua questão prende-se com o facto de quem pertence transladar os 
restos mortais que se encontram no antigo ossário. Perguntou se, essa transladação 
ao ser feita, é feita com a numeração atual? Se envolve as famílias?---------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que essa ação envolve sempre as famílias, 
que as mesmas já foram notificadas, e que a atribuição da numeração corresponde à 
já existente. ---------------------------------------------------------------------------------------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a taxa 
para aquisição de ossários no Cemitério de Aljezur. -----------------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  CCIINNCCOO  
PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE DOIS MIL E 
DOZE: – Pela Mesa foi lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada 
em reunião de catorze de Fevereiro de dois mil e doze, que acompanhava o respetivo 
documento, os quais ficam arquivados em pasta própria. ----------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram prestados esclarecimentos inerentes ao 
presente assunto, justificando que a necessidade desta revisão ao Orçamento. ---------  
Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a 
primeira revisão ao Orçamento para o ano de dois mil e doze. ----------------------------  
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

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

APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA: – Foi deliberado por unanimidade, 
aprovar a ata em minuta. -----------------------------------------------------------------------   
 

FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: – Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente sessão, 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 e três horas quinze minutos 
do dia vinte e sete de Fevereiro de dois mil e doze, mandando que, de tudo para 
constar, se lavrasse a presente ata. ------------------------------------------------------------   
 

E eu, Licínia Mendes Rodrigues, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a redigi 
e subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

   
 
 

O PRESIDENTE 

_____________________ 

A PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 

 

 


