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Ata da terceira sessão ordinária de 2016 
 
 

LOCAL: Sala de Sessões dos Paços do Município 
DATA: 28 de junho de 2016 
INÍCIO: 20:50 horas 
ENCERRAMENTO: 21:35 horas 
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CONSTITUIÇÃO DA MESA: 
Manuel Alberto Santinhos Cristo, Presidente  
José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário  
José Hugo Tomás Ferreira, Segundo-Secretário 
 

MEMBROS PRESENTES: 
Licínia Mendes Rodrigues, José Maria da Luz, Iládio de Jesus Alves Furtado, 
Anadá de Filipitsch Gomes, Johannes Alexander Schydlo, Emanuel Marreiros 
Amaro de Jesus, José Almeida da Silva, Henrique Manuel Ramos Henriques, João 
Paulo da Encarnação dos Santos, Carlos Manuel Rosa Vieira e Rui Manuel Pires 
Josué Guerreiro 
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS:  
Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais, substituída por Américo 
Martins de Novais 
Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, substituída por Luís Miguel Maria 
 

VERIFICOU-SE A AUSÊNCIA DO SEGUINTE MEMBRO:  
José de Oliveira Cavaco 
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MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL PRESENTES: 
José Manuel Velhinho Amarelinho – Presidente, José Manuel Lucas Gonçalves, 
Maria de Fátima Gomes Abreu Neto da Silva e António José Monteiro Carvalho – 
Vereadores 
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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 20:50 horas 
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RENÚNCIA DE MANDATO: – Foi presente e-mail do membro Marlene Cigarra 
Abrantes Carneiro, vinte e cinco de junho de dois mil e dezasseis, eleita pelas 
listas Partido Socialista, informando que renuncia ao mandato de membro da 
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------  
 

TOMADA DE POSSE: – Foi empossado o Senhor Pedro Miguel Ferreira Silva, 
portador do Cartão de Cidadão número nove milhões novecentos e vinte e dois 
mil setecentos e sessenta e um quatroZZum, válido até dezassete de setembro de 
dois mil e dezoito, em substituição da Senhora Marlene Cigarra Abrantes 
Carneiro, eleita pelas listas do Partido Socialista, que renunciou ao mandato. ---  
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO: O Senhor Américo Martins de Novais, 
portador do Bilhete de Identidade número um milhão vinte e três mil 
quatrocentos e noventa e três emitido em nove de janeiro de dois mil e oito, pelos 
Serviços de Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em 
substituição da Senhora Cândida Margarida Coelho Marreiros de Novais eleita 
nas listas do Partido Social Democrata. -----------------------------------------------   
 

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 dia vinte e nove de abril de dois mil e dezasseis, tendo 
sido dispensada a sua leitura, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente 
enviada aos membros. ------------------------------------------------------------------  
Posta à votação, foi a ata aprovada por unanimidade, não tendo votado os 
membros José Hugo Ferreira e Pedro Silva, 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 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Aljezur, ofício número dois, 
de treze de abril de dois mil e dezasseis, solicitando que Assembleia Municipal se 
manifeste sobre o pedido de voto de louvor à doutora Maria de Fátima Neto da 
Silva, enquanto representante do Município de Aljezur na Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Aljezur e como presidente da referida Comissão. ---------  
– de Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e-mail de vinte e três 
de maio de dois mil e dezasseis, enviando resposto do Governo à pergunta sobre 
as novas instalações para o Posto territorial da GNR de Aljezur. -------------------  
– de Administração Central do Sistema de Saúde, IP, ofício número mil 
novecentos e cinco, de dezoito de maio de dois mil e dezasseis, enviando resposta 
à moção que foi aprovada por esta Assembleia sobre a defesa do Serviço 
Nacional de saúde no Algarve. ---------------------------------------------------------   
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número sete mil trezentos e setenta e 
dois, de trinta e um de maio de dois mil e dezasseis, informando que a Câmara 
Municipal na em reunião de vinte e quatro de maio de dois mil e dezasseis, 
deliberou associar-se ao voto de louvor proposto e aprovado pela Comissão de 
proteção de Crianças de Jovens de Aljezur à doutora Maria de Fátima Gomes 
Abreu Neto da Silva, que representou o Município de Aljezur e presidiu à referida 
Comissão no período de dezembro de dois mil e oito a fevereiro de dois mil e 
dezasseis. --------------------------------------------------------------------------------  
– de Câmara Municipal de Aljezur, ofício número oito mil quinhentos e quarenta 
e oito, de dezasseis de junho de dois mil e dezasseis, informando aprovação de 
tomada de posição sobre a vigilância e segurança nas praias. ----------------------  
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– de Comissões Pescadores População da Costa Portuguesa, e-mail de vinte e um 
de junho de dois mil e dezasseis, enviando documento sobre a pesca lúdica. ------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS  
OUTROS PONTOS EVENTUAIS PREVISTOS NO REGIMENTO: – Pela CDU – 
Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte moção: ---------------  
 

“PELA REJEIÇÃO DA DENOMINADA PARCERIA TRANSATLÂNTICA DE 
COMÉRCIO E INVESTIMENTO (TTIP) --------------------------------------------------  
A União Europeia prossegue – sob um manto de secretismo, não permitindo o 
escrutínio democrático do processo – as negociações com os Estados Unidos da 
América sobre a «Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento», 
vulgarmente denominada Tratado Transatlântico ou TTIP. ------------------------  
Estas negociações decorrem a par de outros processos negociais que visam a 
conclusão de acordos com igual natureza e objetivos, como o Acordo sobre 
Comércio em Serviços (TISA) ou o Acordo Económico e Comercial Global (CETA), 
entre o Canadá e a União Europeia. ---------------------------------------------------  
Estes acordos, e em particular o TTIP, têm como principal objetivo avançar 
ainda mais na liberalização do comércio e serviços, tentando eliminar quaisquer 
barreiras ao domínio das grandes multinacionais sobre as economias de Estados 
soberanos. -------------------------------------------------------------------------------  
A concretizar-se, o TTIP representaria um retrocesso para os direitos e 
rendimentos dos trabalhadores, nomeadamente, cingindo-os ao enquadramento 
jurídico dos direitos laborais nos EUA, país que não é signatário de várias 
convenções internacionais sobre o trabalho. -----------------------------------------  
O TTIP seria utilizado para promover a liberalização e privatização dos serviços 
públicos em áreas como a educação, a água, a energia, os resíduos sólidos bem 
como serviria para a para aprofundar a mercantilização da cultura, colocando 
em causa direitos sociais arduamente conquistados pelos povos. -------------------  
O TTIP aprofundaria ainda mais a liberalização dos serviços financeiros, da 
circulação de capitais, com a consequente diminuição de mecanismos de 
controlo, supervisão e salvaguarda. ---------------------------------------------------  
O TTIP significaria para diversos Estados – como o português – a imposição de 
significativos recuos nos padrões de exigência e controlo na área da segurança e 
higiene alimentar, assim como no campo ambiental, abolindo regras em áreas 
como a obrigatoriedade de avaliações de impacto ambiental ou o princípio da 
precaução. -------------------------------------------------------------------------------  
Sobrepondo os lucros e interesses das multinacionais à defesa de direitos 
essenciais e a legítimas decisões democráticas e soberanas em defesa do interesse 
público e nacional, o TTIP introduz mecanismos que atribuem às multinacionais 
o poder de processar os Estados. -------------------------------------------------------  
Deste modo, o TTIP é um projeto que, a concretizar-se, encerraria sérias 
ameaças para os direitos sociais e laborais, diversos setores da economia 
nacional, para a saúde pública, a qualidade ambiental e as condições naturais, 
para a democracia e a soberania nacional. -------------------------------------------  
Este acordo enfrenta a crescente oposição de largos sectores da população e de 
organizações sociais e políticas que, em diversos países, levantam a sua voz 
contra o TTIP. ---------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto os eleitos da CDU propõem que: -------------------------------------  
A Assembleia Municipal de Aljezur reunida em vinte e oito de Junho de dois 
mil e dezasseis delibere: ---------------------------------------------------------------  
Um – Rejeitar, em nome da defesa do desenvolvimento do País, dos interesses dos 
trabalhadores e povo português e da soberania e independência nacionais, os 
objetivos e conteúdo inscritos no TTIP e recomenda ao Governo uma intervenção 
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junto da União Europeia no sentido do abandono deste processo negocial; -------  
Dois – Considerar indispensável a divulgação do conteúdo, da natureza e dos 
objetivos do TTIP e requer ao Governo a informação sobre a sua posição no 
andamento das respetivas negociações. -----------------------------------------------  
Três – Em qualquer caso, considerar que o TTIP – como outros acordos de livre 
comércio e serviços em negociação pela União Europeia – deve ser 
obrigatoriamente sujeito a processo de ratificação vinculativo pela Assembleia 
da República. ----------------------------------------------------------------------------  
Quatro – Dar conhecimento desta moção: Presidente da República, Assembleia 
da República Primeiro Ministro, Órgãos de Comunicação Social. -------------------  
Aljezur vinte e oito de junho de dois mil e dezasseis. ---------------------------------   
Os Eleitos da CDU.” ---------------------------------------------------------------------  
O Senhor Johannes Schydlo disse considerar este assunto extremamente 
importante, prestando ainda informação acerca de uma sessão de 
esclarecimento que decorrerá no dia nove do próximo mês de julho. ---------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção dos membros Manuel Cristo, Licínia Rodrigues, José Carlos Silva, José 
Hugo Tomás, Pedro Silva, José Maria da Luz, Emanuel de Jesus, José Almeida, 
Henrique Henriques, João Santos, Carlos Vieira, Rui Josué, Iládio Furado e 
América de Novais, aprovar a moção “Pela rejeição da denominada parceria 
transatlântica de comércio e investimento (TTIP). -----------------------------------  
 

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO: O Senhor Luís Miguel Maria, portador do 
Bilhete de Identidade número nove milhões novecentos e quarenta e um mil e 
noventa e dois, emitido em oito de maio de dois mil e sete, pelos Serviços de 
Identificação de Faro, passou a fazer parte dos trabalhos em substituição da 
Senhora Maria Emília Campos Chaparro Rosendo, eleita nas listas do Partido 
Socialista. --------------------------------------------------------------------------------  
 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária foi apresentada a seguinte moção:--  
“A ESCOLA PÚBLICA, GRATUITA, UNIVERSAL, INCLUSIVA E DE QUALIDADE É 
UM DIREITO DE TODOS OS CIDADÃOS E UMA OBRIGAÇÃO DO ESTADO 
PORTUGUÊS -----------------------------------------------------------------------------  
A Constituição da República Portuguesa (CRP) proclama que todos os cidadãos 
têm direito à educação, com garantia do direito à igualdade de oportunidades 
no acesso e sucesso escolares. ----------------------------------------------------------  
No seu artigo septuagésimo-quinto, a CRP determina que compete ao Estado a 
criação de uma rede de estabelecimentos públicos de ensino que cubra as 
necessidades de toda a população, o que não dispensa de, ao mesmo tempo, 
reconhecer e fiscalizar o ensino particular e cooperativo, no respeito pela lei. ----  
A Lei de Bases do Sistema Educativo determina que é da especial 
responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, 
garantindo a todos os portugueses a liberdade de aprender e ensinar, com 
tolerância para as escolhas possíveis, mas abstendo-se de impor diretrizes 
filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas, pelo que o ensino 
público não pode ser confessional. ----------------------------------------------------  
A massificação do ensino proporcionada pelo fim da ditadura fascista, e 
promovida desde a primeira hora, pela Revolução de Abril, criou naturalmente 
dificuldades aos governos da democracia na concretização do imperativo 
constitucional de criação de uma rede de escolas públicas que cobrisse todo o 
país. --------------------------------------------------------------------------------------  
Com o fim de ultrapassar essa dificuldade, o Estatuto das Escolas do ensino 
Particular Cooperativo, aprovado pelo DL quinhentos e cinquenta e três barra 
oitenta  instituiu os contratos de  associação,  a serem  celebrados  com  escolas 
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particulares situadas em zonas carecidas de escolas públicas. ----------------------  
Em dois mil e quinze, procurando concretizar um projeto neoliberal de criação 
de um mercado educativo alargado e concorrencial, o governo PSD/CDS 
celebrou contratos de associação com colégios privados que não 
correspondiam a carências da rede e visavam financiar esses colégios, em 
prejuízo do investimento necessário e legalmente imperativo que o Estado 
tem que fazer na Escola Pública.-----------------------------------------------------  
O Ministério da Educação decidiu agora repor a legalidade e só permitir a 
celebração de novos contratos a partir de dois mil e dezasseis/dois mil e dezassete 
quando se verificar manifesta incapacidade da Escola Pública dar resposta às 
necessidades da população escolar, medida que tem tido uma violenta oposição 
da Associação dos Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo – AEEP. --  
Face ao exposto os eleitos da CDU propõem que: ----------------------------------  
A Assembleia Municipal de Aljezur, reunida em vinte e oito de junho de dois 
mil e dezasseis delibere: ---------------------------------------------------------------  
– Manifestar o apoio às medidas que visem repor a legalidade e moralizar a 
celebração dos contratos de associação enquanto instrumento supletivo da 
Escola Pública; --------------------------------------------------------------------------  
Um. Repudiar a campanha de desinformação brutal promovida pela Associação 
de Escolas do Ensino Particular, com o acompanhamento cúmplice do PSD e do 
CDS e com a cobertura mediática de alguns órgãos de comunicação social, com o 
objetivo de descredibilizar a Escola Pública e os seus profissionais; ----------------  
Dois. Exigir do governo, o conjunto de medidas que visem concretizar um 
investimento consentâneo com o desígnio constitucional de garantir uma Escola 
Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de Qualidade para todos os Cidadãos e 
assim garantir o acesso à educação e ao conhecimento a todas as crianças e 
jovens do nosso concelho. --------------------------------------------------------------  
Três. Enviar esta Moção: ---------------------------------------------------------------  
Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Educação, Federação 
Nacional dos Professores (FENPROF), Comunicação Social. --------------------------  
 Aljezur vinte e oito de junho de dois mil e dezasseis. --------------------------------  
Os Eleitos da CDU.” ---------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com a 
abstenção do membro Iládio Furtado, aprovar a moção “A Escola Pública, 
gratuita, universal, inclusiva e de qualidade é um direito de todos os cidadãos e 
uma obrigação do Estado Português”. -------------------------------------------------  
 

Pelo Partido Socialista foi apresentada a seguinte moção: --------------------------  
“POOC ODECEIXE/VILAMOURA – MUNICÍPIO DE ALJEZUR -------------------------  
No âmbito da discussão pública em curso, do Plano de Ordenamento da Orla 
Costeira Odeceixe/Vilamoura, a bancada do Partido Socialista, nesta Assembleia 
Municipal, acompanha a posição do Município de Aljezur e repudia, não 
aceitando muitas das ações propostas, nomeadamente: -----------------------------  
Um. Em núcleo urbano consolidado não deverão ser interditas novas edificações 
das edificações existentes na zona terrestre de proteção; ----------------------------  
Dois. Na faixa de proteção costeira deverá ser permitida a ampliação e 
requalificação das edificações legalmente existentes; --------------------------------  
Três. Na faixa de proteção complementar, deverão ser permitidas novas 
edificações e ampliação das existentes, na conformidade legal urbanística quês e 
impõe; ------------------------------------------------------------------------------------  
Quatro. A Câmara Municipal de Aljezur deverá impor o seu parecer vinculativo, 
na atribuição do número de escolas de Surf, de corredores de Surf e 
concessionários   a   estabelecer   nas   praias   do   concelho,   bem    como   na 
compatibilização dos corredores de surf com a frente balnear; ---------------------  
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Cinco. Nas áreas de sobreposição na Área de Intervenção do POOC sobre a área 
correspondente ao Perímetro de Rega do Mira deverá ser interdita a prática de 
agricultura intensiva, nomeadamente no que se refere à instalação de estufas, 
permitindo nesses espaços apenas a prática de agricultura tradicional ou 
biológica; --------------------------------------------------------------------------------  
Seis. Identificação das áreas prioritárias para indicação das manchas de 
infestantes (acácia e chorão das praias) na nossa costa, associando a 
instrumento financeiro para o efeito; -------------------------------------------------  
Sete. Repúdio total ao número de demolições propostas na Praia do Monte 
Clérigo, uma vez que não se conhece a perigosidade que querem fazer crer 
existir. Trata-se de uma total destruição do aglomerado urbano consolidado, 
com mais de cinquenta anos de existência. Deverá ser respeitado o Plano de 
Pormenor em execução/desenvolvimento pela Câmara Municipal de Aljezur, que 
de forma participada, democrática e transparente garantirá os direitos das 
pessoas e determinará as requalificações a executar. --------------------------------  
Por último, incentivamos a população à participação massiva nesta discussão 
pública. ----------------------------------------------------------------------------------  
P’(s) membros da Assembleia Municipal de Aljezur do Partido Socialista. ----------  
Licínia Rodrigues.” ----------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a moção “POOC Odeceixe/Vilamoura – Município de Aljezur”. -------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  QQUUAATTRROO  
INTERVENÇÃO ABERTA AO PÚBLICO: – Do público presente não se registou 
qualquer pedido de intervenção. -------------------------------------------------------  
 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  UUMM  
APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 
CÂMARA: – O Senhor Johannes Schydlo considerar muito importante a 
iniciativa levada a cabo sobre a alimentação vegetariana em idade escolar, 
perguntando em que medida esse tipo de alimentação poderá vir a ser 
implementado na escola de Aljezur?---------------------------------------------------  
Pelo Senhor Presidente da Câmara foram feitos alguns considerandos acerca das 
moções anteriormente aprovadas, nomeadamente, à respeitante ao POOC 
Odeceixe/Vilamoura. --------------------------------------------------------------------  
Relativamente à questão apresentada pelo Senhor Johannes Schydlo, referiu 
tratar-se de uma iniciativa da CPCJ de Aljezur, que conta com o apoio da Igreja 
Evangélica e de outras instituições, a qual tem como objetivo principal fazer-nos 
refletir acerca do assunto e da necessidade, cada vez mais maior, de implantar 
este tipo de alimentação nas cantinas escolares. Informou ainda que vão haver 
uma série de alterações relativamente às refeições escolares, nomeadamente, um 
maior controlo quanto às suas tomadas e às ementas apresentadas. --------------  
O Senhor José Hugo Tomás informou que, com o início do ano letivo em curso, já 
se verificou um aumento das refeições vegetarianas servidas, uma vez que o 
número de alunos vegetarianos passou de duas para cinco crianças. --------------  
O Senhor Iládio Furtado regozijou-se pelo facto do Município de Aljezur 
continuar a ter praias detentoras de Bandeira Azul, mas disse também verificar 
que as mesmas se situam a norte do Município e não a sul. Perguntando quais as 
démarches que deverão ser desenvolvidas para que esta realidade também seja 
possível noutras praias com as mesmas potencialidades, designadamente a Praia 
do Amado. -------------------------------------------------------------------------------  
O   Senhor   Presidente   da   Câmara    referiu   que   esta   questão,   prende-se 
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essencialmente, com a questão das infraestruturas. Disse estar em crer que logo 
que seja permitido, nomeadamente, com a aprovação do novo POOC e uma vez 
que vai de encontro àquilo que a Câmara suscitou, estarão reunidas todas as 
condições para que de facto a Praia do Amado seja considerada uma praia 
acessível e venha a ostentar a Bandeira Azul, ou qualquer outro tipo de 
galardão. --------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Américo de Novais, referindo-se à presença do Senhor Presidente da 
Câmara num programa televisivo, no qual defendeu veementemente a sua 
posição, bem como a posição do Município de Aljezur, quanto à exploração de 
petróleo nesta zona, disse ter ficado com a sensação de que, apesar de tudo 
aquilo que ali foi dito e defendido, no final, os intervenientes vão conseguir 
alcançar aquilo que pretendem. Prova disso, foi ter ouvido, o Senhor Sousa 
Sintra chamar toda a gente de ignorantes, num programa de rádio. 
Perguntando se a Câmara vai tomar alguma posição? ------------------------------  
O Senhor Presidente da Assembleia disse julgar que, com essa acusação, o Senhor 
Sousa Sintra deveria querer afetar toda a gente, e não só a Câmara. Tal como 
também ele tem direito a ter a sua opinião, e nós, autarcas, a nossa. Cada uma, 
vale o que vale. Assim como, os interesses dele, também são bem diferentes dos 
nossos. -----------------------------------------------------------------------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse compreender a preocupação do Senhor 
Américo Novais. Disse ainda que, após essa intervenção do Senhor Sousa Sintra, 
foi de imediato contatado por três órgãos de comunicação social a fim de 
comentar essas declarações. No entanto, a posição da autarquia, bem como a 
sua, pessoalmente, é a de que, em circunstância alguma, a menos que seja em 
público ou numa plateia, onde se esteja a discutir esse assunto, nunca 
comentará qualquer tipo de observação, feita pelo Senhor Sousa Sintra, ou por 
qualquer outra pessoa. Pois julga que estas batalhas devem-se travar com 
educação e acima de tudo com lealdade e, “olhos nos olhos”. Como tal, também 
não vai comentar, aqui e agora, essas declarações. ----------------------------------  
 

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  DDOOIISS 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE – 
QUARTA ADENDA AO PROTOCOLO: – Pela Mesa foi lida a certidão da 
deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de catorze de junho de 
dois mil e dezasseis, a qual fica arquivada em pasta própria. -----------------------  
O Senhor Presidente da Câmara disse que a presente adenda tinha a ver com a 
capacidade demonstrada pela Junta de Freguesia de Odeceixe em levar a efeito 
as obras que estão mencionadas no protocolo, obras estas, a realizar durante o 
corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------  
Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar a Delegação de Competências – Junta de Freguesia de Odeceixe – quarta 
Adenda ao Protocolo. -------------------------------------------------------------------  
   

PPOONNTTOO  NNÚÚMMEERROO  TTRRÊÊSS 

APOIO FINANCEIRO À JUNTA DE FREGUESIA DE ODECEIXE: – Pela Mesa foi 
lida a certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião de 
catorze de junho de dois mil e dezasseis, a qual fica arquivada em pasta 
própria.------------------------------------------------------------------------------ 

Posto o assunto à votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 
aprovar o apoio financeiro à Junta de Freguesia de Odeceixe. ----------------------  
 

APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: – De acordo com o disposto no número três, 
do artigo cinquenta e sete, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 
de  doze  de  setembro,  e depois  de  lida  em  voz  alta  na  presença  de  todos, a 
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Assembleia deliberou 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 uma horas e trinta e 
cinco minutos do dia vinte e oito de junho de dois mil e dezasseis, mandando 
que, de tudo para constar, se lavrasse a presente ata. -------------------------------  
 
E eu, José Carlos Pacheco da Silva, Primeiro-Secretário, para os devidos efeitos a 
redigi e subscrevo. ----------------------------------------------------------------------  
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O PRESIDENTE 

_____________________ 

O PRIMEIRO-SECRETÁRIO 

_____________________ 
 


