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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e doze, nesta vila de 

Alcochete e salão nobre dos paços do concelho, pelas 20:30 horas, reuniu 

ordinariamente a Assembleia Municipal de Alcochete, presidida por Miguel Boieiro, 

encontrando-se presentes os seguintes membros: 

 

Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 

 

Rui Manuel da Graça Santa, Raúl dos Santos Duarte, Fernando Manuel Catum Leiria, 

Ana Cristina Tavares de Almeida Brandão Félix Rodrigues, Rodolfo Soares Marques 

Pereira, Sérgio Miguel Pratas Duarte, António Luís Lucas Rodrigues e Isabel Maria 

Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade  

 

Pelo Partido Socialista: 

 

Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, Joana Coelho Grácio Roque Lino, Pedro 

Sérgio Martins Ferreira Lavrado, Francisco José da Fonseca Giro e Maria de Fátima 

Maduro Gregório Soares. 

 

Pelo Partido Social Democrata: 

 

Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia: 

 

- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 

(CDU) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco 

(PS). 

 

Faltaram a esta sessão: 

 

- Raquel Alves Vieira Saraiva, que justificou a sua ausência por escrito, por se encontrar 

ausente do país, e foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por Luiz Branco 

Batista. 

 

- Rosa Paula Saldanha de Jesus, que justificou a sua ausência por escrito, por se 

encontrar ausente do concelho e foi aceite por unanimidade. 

 

- José Luís Nunes Catalão, que justificou a sua ausência por escrito, por motivos de 

ordem profissional, tendo sido substituído por Maria Amélia Martins Faria dos Santos.  

 

- Paula Alexandra Ferrão Pereira, que justificou a sua ausência por escrito, por se 

encontrar ausente do concelho, tendo sido substituída por António César Vital Alves.  

 

- António Joaquim Gomes Almeirim, que justificou a sua ausência por escrito, por 

motivos de saúde, tendo sido substituído pelo Secretário da Junta de Freguesia de 

Alcochete, António José Pinto. 

 

- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, que justificou a sua ausência por escrito, 

por motivos de ordem profissional, tendo sido substituída  por Maria Porfíria Tavares.  
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- Olívia Maria Nobre Mateus da Silva, que justificou a sua ausência por escrito, tendo 

sido substituída por Cristóvão Rosado. 

 

Também por escrito foram aceites as justificações dos seguintes membros do PS: Luís 

Manuel de Sousa Sinquenique; Arquimínio António Silveira Cardoso. 

 

Igualmente e foram aceites as justificações dos seguintes membros da CDU: José 

Benjamim Monteiro, Cláudia Pintado, Domingos Matos e Paulo Vilhais. 

 

 

Pelo executivo municipal encontravam-se presentes o Presidente da Câmara, Luís 

Miguel Carraça Franco e os vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Jorge 

Manuel Pereira Giro, António Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 

 

Faltaram o vereador Paulo Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado e vereadora 

Susana Isabel Freitas Custódio, por motivos considerados justificados. 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 

 

- Sobre a correspondência recebida. (Doc 1) 

- Relatório de Atividades do Presidente da Assembleia Municipal. (Doc 2) 

 

A Assembleia tomou conhecimento. 

 

 

ATA 

 

Ao abrigo da alínea c) do nº 2 do artigo 18º do Regimento foi colocada à discussão 

a: 

 

- Ata de 29 de junho 2012 

 

Submetida à discussão, Pedro Lavrado propôs a seguinte retificação: 

 

- Retirar o seu nome das presenças e acrescentar a estas os nomes de Joana Lino e Maria 

de Fátima Soares, o que foi aceite por unanimidade. 

 

Submetida à votação, foi aprovada por maioria, com 7 abstenções (por não terem estado 

presentes) e 14 votos a favor. 

 

 

Rodolfo Soares Marques Pereira entrou após esta votação. 
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Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 

seguintes intervenções: 

 

- Fernando Leiria: 

 

Teceu comentários relativos ao estado da Educação com a política de cortes que o 

governo implementa nesta área (cerca de menos 2 milhões de euros), que obriga ao 

desemprego de muitos professores, bem como à falta de pessoal auxiliar nas escolas, 

demonstrativo do forte desinvestimento no ensino, como nunca se viu neste país no pós 

25 Abril. 

 

Contrariamente a esta política, a Câmara dá prioridade às políticas educativas 

municipais e investiu no concelho, dando como exemplo a construção do Centro 

Escolar de S. Francisco (maior investimento municipal no concelho de Alcochete) entre 

outras, aproveitando para questionar como correu o arranque do ano letivo no concelho 

de Alcochete em termos globais e em especial no Centro Escolar atrás referido. 

 

- Vital Alves: 

 

Questionou sobre o ponto de situação em que se encontra o projeto de “Regeneração da 

Frente Ribeirinha da Vila de Alcochete”. 

 

- Pedro Lavrado: 

 

Relativamente ao Centro Escolar de S. Francisco, comunicou que chegaram ao seu 

conhecimento algumas queixas relacionadas com o envidraçado muito grande que as 

salas do Centro têm, não tendo no entanto qualquer proteção; o sol bata de chapa até 

meio da manhã o que dificulta a visão das crianças. Apesar da escola ter sistema de 

climatização, o diretor do Centro informou que não tem autorização para o colocar em 

funcionamento. 

 

A direção do Centro informou o que já tinha reportado estas situações à Câmara 

Municipal e à Associação de Pais, pelo que perguntou o que está a ser feito para 

resolver esta situação. 

 

- Ana Brandão: 

 

Face às últimas notícias vindas a público sobre a extinção da Fundação das Salinas do 

Samouco, perguntou qual é o modelo do seu funcionamento e quais são os encargos que 

o Estado suporta com a referida Fundação. 

 

- Fernando Pinto: 

 

Chamou a atenção para a reduzida visibilidade em alguns pontos estratégicos 

rodoviários no concelho, nomeadamente na vila de Alcochete, indicando esses mesmos 

pontos, bem como para o desmesurado levantamento de pedras de calçada. 

 

Vê com preocupação a pouca assiduidade na recolha de lixo, bem como a falta de 

limpeza dos contentores, ilhas e ecopontos. Também os dejetos caninos na via pública 
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são uma preocupação, sugerindo para tentar minimizar este problema, que a Câmara 

seja mais interventiva e pedagógica na informação aos munícipes. 

 

- Francisco Giro: 

 

A propósito dos dejetos caninos chamou também a atenção para o estado em que se 

encontra a praceta Dr. Manuel Simões Arrôs, bem como para o estado de abandono do 

espaço verde no mesmo local. 

 

Mais disse, que esta é uma praceta muito frequentada por jovens à noite, os quais 

deixam muitas garrafas espalhadas, colocando assim em causa a segurança dos 

moradores. 

 

Neste momento, tomou assento na Assembleia Cristóvão Rosado. 

 

- Rodolfo Soares: 

 

Perguntou qual o ponto de situação relativamente ao pagamento da verba dos trabalhos 

a mais do Fórum Cultural de Alcochete. 

  

 

Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento, registaram-se as 

seguintes intervenções: 

 

- Luiz Batista: 

 

Saudou a forma organizada e profissional como decorreu o início do ano escolar no 

Agrupamento de Escolas de Alcochete. Disse também, que esta foi a prova em como 

tinha razão quando rejeitou a moção apresentada pela bancada da CDU contra o Mega 

Agrupamento. 

 

 

Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 

seguintes intervenções: 

 

- Fernando Leiria apresentou em nome da CDU, uma proposta de moção sobre “A 

situação política e social”. 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Luiz Batista: 

 

Frisou que quando o eng. José Sócrates chegou ao governo em 2005 a dívida pública 

era de mais ou menos 90 milhões de euros; Quando Passos Coelho assumiu o governo 

em 2011 a dívida era de 164 milhões de euros, o que quer dizer que em seis anos um só 

executivo aumentou a dívida em 93%. 

 

Lembrou, que quem pediu ajuda externa foi o PS e não o PSD, este apenas gere o 

Memorando que foi assinado; os cortes não foram só para “os pequenos” como alguns 

dizem, dando vários exemplos. 
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A Câmara aumentou a dívida a fornecedores para um prazo superior a dois anos, não se 

sabendo onde irá parar. 

 

- Francisco Giro: 

 

Em seu entender a crise social é vista todos os dias. Todos se deparam com dificuldades 

de redução orçamental sendo cada vez mais difícil para as famílias ultrapassarem 

problemas com educação, saúde e alimentação, sendo já esta um flagelo diário. 

 

O governo deveria preocupar-se com o desemprego, porque sem resolver este problema 

não vai ser possível sair desta difícil situação, restando apenas imigrar. 

 

Considera importante defender o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. O 25 de 

Abril trouxe a liberdade democrática para se poder ter órgãos de Poder Local e esta 

conquista não pode desaparecer. 

 

Apelou à solidariedade dos portugueses, os quais já deram provas de gostar de ajudar os 

outros quando é necessário. 

 

Apesar de não concordarem com alguns pressupostos políticos da moção apresentada, a 

base em que acreditam está espelhada no texto. 

 

- Fernando Leiria: 

 

Em relação aos números apresentados por Luiz Batista considera-os poucos para quem 

já tem 16 meses de governação, dizendo inclusive que alguns não são corretos. Em 14 

de setembro a execução orçamental apresentava outra quebra de receita fiscal. Hoje, a 

comunicação social anunciou que no 1.º trimestre atingiu um défice de 6,8%. O 1.º 

Ministro diz que estamos no bom caminho, mas é com certeza no caminho para o 

abismo! 

 

Contas públicas saudáveis não devem ser feitas contra os funcionários públicos e contra 

o serviço público. Uma verdadeira reforma do administração pública terá de melhorar  

os serviços e incentivar a autoestima dos seus funcionários. 

 

Disse também, que a democracia não se esgota com as eleições e prova disso foi a 

manifestação transversal que ocorreu, em consequência de duas incomunicações 

perfeitamente anedóticas e patéticas: uma do 1.º Ministro e outra do Ministro das 

Finanças. As pessoas manifestaram-se contra os negócios do BPN, BCP, submarinos, 

PPP’S, Freeport e outros mais. Este governo é de direita e tem um aliado de extrema 

direita e está neste momento isolado, dado que até os economistas da sua área política o 

criticam. Este governo deixou de ter legitimidade, competência, credibilidade e é 

autista.  

 

Submetida à votação, a moção foi aprovada por maioria, com 2 votos contra do PSD, 7 

abstenções do PS e 14 votos a favor da CDU. 

 

Fernando Pinto fez declaração de voto em  nome do PS. 
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PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 

 

 

Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 

 

- Presidente da Câmara: 

 

A propósito das intervenções de Luiz Batista parece-lhe que ele deve ser dos poucos que 

ainda acredita na política deste governo. 

 

 Concorda com ele quando diz que não se deve branquear o que foi feito pelo governo 

de José Sócrates dado que muita coisa foi mal feita, entre elas as parcerias público-

privadas, o investimento que nunca mais termina no BPN e que acabou vendido pela 

ridícula quantia de 40 milhões de euros, assim como não se deve branquear também a 

arrogância destes governos, nem a total apropriação do estado pelo PS enquanto José 

Sócrates foi secretário-geral e 1.º Ministro deste país. Se com o governo o país estava à 

beira do abismo, com Passos Coelho demos um passo em frente a caminho de um brutal 

aumento de impostos, congelamento e redução de salários, supressão de subsídios, estes 

que até determinado momento só afetavam os funcionários públicos, abrangerão a partir 

de 2013 todos os portugueses, contribuindo para criar mais desemprego, mais miséria.  

O atual governo querendo ser mais papista que o papa, nalguns casos vai muito mais 

além daquilo que está assinado no Memorando, transformando este país e a vida dos 

portugueses num autêntico caos. 

 

Nesta realidade, é necessário que as pessoas se manifestem na rua e não esperem que 

outros o façam por eles, para se encontrar um outro governo, com nova política, para 

uma sociedade mais justa e equitativa. 

 

A situação de aflição é praticamente transversal a todas as Câmaras, aliás, o estado 

faliu, por isso é que nos encontramos “atroikiados”, por um triunvirato estrangeiro. A 

Câmara de Alcochete como bem se sabe, é gerida com racionalidade, não despede 

pessoas, como Luíz Batista promove e exige, de acordo com o que anteriormente disse 

nesta Assembleia quando considerou que a solução de  todos os problemas da Câmara 

passa pela lipoaspiração política dos trabalhadores porque os considera gorduras. 

 

Salientou que a política de recursos humanos na Câmara está nos antípodas da que é 

defendida por Luiz Batista e pelo governo, dado que promove a estabilidade junto dos 

seus trabalhadores. Foi com uma gestão racional que se aguentou, como todos sabem, 

porque a prestação de contas é pública. 

 

 A Lei de Finanças Locais determina as fontes de financiamento próprias do município, 

o IMI, IMT e as taxas sobre obras particulares e loteamentos são absolutamente 

primordiais e que têm a ver com um único setor: a da construção civil e imobiliário, que 

colapsou.Com este colapso e com a perversidade desta Lei que sempre contestámos 

colapsaram as finanças públicas locais, esta é que é a verdade pura e dura. 

 

Tendo consciência dos nossos problemas, não enveredámos contudo pelo PAEL como 

muitos gostariam. Esse eufemismo de programa de apoio à economia local mais não é 
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do que um sinal ideológico semelhante ao que a “Troika” aplicou ao país, estrangulando 

e retirando a total autonomia política, financeira e administrativa às Câmaras. Quando 

se tiver que optar, optarão por um modelo com verdade e autonomia. 

 

Este executivo dorme de consciência tranquila por tudo fazer no limite das suas 

capacidades intelectuais e ás vezes no limiar da resistência física, para honrar a 

confiança que as pessoas depositaram em nós. 

 

Relativamente à abertura do ano letivo, informou que a mesma foi pacífica embora com 

alguns percalços, em virtude do atual modelo de governação das escolas, que está longe 

de ser aprovado e que poderemos antever, não irá servir para um ensino de qualidade. O 

Ministério da Educação em relação às escolas que são da sua responsabilidade tem uma 

grande insuficiência de pessoal não docente nas escolas do concelho, de 

aproximadamente 40 funcionários. 

 

À Câmara, no tocante à Educação, as suas responsabilidades incidem sobre: 

 

- manutenção e construção do parque escolar; 

- ação social escolar; 

- pessoal não docente do pré-escolar 

 

A partir do 6.º ano e até ao 12.º a responsabilidade é do Ministério da Educação. 

 

Esclareceu também, que durante muitos anos a Câmara extravasou as suas competências 

nesta área, mas, a partir de agora, devido à incapacidade financeira só irá cumprir e 

executar as competências nas áreas atrás indicadas. É justo que as pessoas exijam da 

Câmara, mas também deverão exigir do Ministério da Educação. Os percalços que se 

registaram dizem respeito ao complemento de apoio à família e no prolongamento de 

horário no Centro Escolar de S. Francisco e têm a ver com a não aceitação por parte de 

alguns pais e encarregados de educação, no que respeita ao horário para ir buscar os 

filhos e que a Câmara se viu obrigada a definir. Tendo o Centro Escolar capacidade para 

300 crianças, 80% desta população escolar é nova, ou seja são crianças que entraram 

para o pré-escolar com 3 e 4 anos e outros que entraram para o 1.º ciclo do ensino 

básico com 5 ou 6 anos. Também os técnicos da CAF e do Complemento de Horário 

são novos e há pais que vão deixar os filhos pela primeira vez. É portanto uma 

comunidade que ainda não se conhece, contrariamente ao que se passa em todas as 

outras escolas, onde não existindo variações, há um núcleo comunitário que se conhece 

e permite o desenvolvimento de outras práticas que não aquelas que por enquanto foram 

implementadas em S. Francisco. 

 

Para completo esclarecimento desta matéria, informou que o Vereador Paulo Machado 

marcou reuniões com pais e encarregados de educação. 

 

Em relação ao envidraçado no Centro Escolar disse, que este tem vantagens e 

inconvenientes. Está a ser ponderada a compra de outros estores para diminuir o 

problema. Quanto à climatização, a Câmara nunca deu ordem para que o sistema não 

fosse ligado, acontecendo que a não ligação do mesmo se deve a problemas técnicos 

que a firma responsável está a tentar resolver. 
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Quanto à Fundação das Salinas do Samouco considerou estarmos perante mais uma 

perplexidade. A Fundação foi instituída e constituída por Decreto-Lei e numa primeira 

fase a sua gestão foi absolutamente desastrosa até 2008. Posteriormente e em estreita 

colaboração com o Secretário de Estado do Ambiente, a Câmara pode contribuir para a 

definição de um novo modelo jurídico, que estava neste momento a dar os seus frutos. 

 

Salientou, que a existência de uma entidade que conseguia a missão de valorização do 

ambiente e do ecossistema constituiu um regime jurídico do estado que esteve 

subjacente ao financiamento comunitário para a construção da Ponte Vasco da Gama. A 

QUERCUS já fez saber que fará chegar a Bruxelas uma queixa nesse sentido, podendo 

vir a acontecer que o estado português venha a ser condenado ou tenha que reembolsar 

ou devolver à União Europeia entre a 50 a 68 milhões de euros. A existência de uma 

entidade que prossiga aquela missão era uma condição indispensável para o 

financiamento comunitário. 

 

Lamentou que a Câmara só tenha tido conhecimento da extinção através da 

comunicação social, sendo que apenas existiu um contacto telefónico entre o Presidente 

da Câmara e o Secretário de Estado, no sentido de lhe ser facultada a documentação 

referente à Fundação, o que foi feito. 

 

Do Orçamento do Estado para a Fundação não sai um cêntimo. Quem financia 

diretamente esta é a Lusoponte enquanto concessionária da Ponte Vasco da Gama, 

sendo que a Câmara tem assento no Conselho de Administração e nenhum dos seus 

membros recebe qualquer verba. 

 

Na sua opinião o ICNF não tem condições para assegurar o financiamento, a gestão e 

valorização daquele espaço, pelo que se corre o risco dos 360 ha ficarem ao abandono 

se a Câmara, a Lusoponte e também o ICNF através da RNET não arrepiarem caminho. 

Para mais, existem conflitos jurídico-laborais pendentes e torna-se necessário acautelar 

o ordenamento do nosso território. 

 

A Câmara irá reagir a esta projeto de decisão em todas as dimensões: política, jurídica e 

social. 

 

Respondendo à questão dos trabalhos a mais do Fórum Cultural de Alcochete, fez um 

breve historial deste assunto, dizendo a finalizar, que foi feito um acordo de pagamento 

com a firma que está a ser escrupulosamente cumprido, pagando a Câmara no final mais 

300 mil euros, que poderiam ter sido canalizados para outros fins. 

 

Esclareceu quais os trabalhos referentes à 1.ª Fase da Regeneração da Frente Ribeirinha 

de Alcochete e também quais os que fazem parte da 2.ª fase, sendo que a 1.ª fase está 

em fase de concurso e tem duas entidades responsáveis: a Câmara e a Administração do 

Porto de Lisboa. A comparticipação de Fundos Comunitários é de 80% , cabendo à 

Câmara a verba de 200 mil euros. Estas obras terão uma duração de 365 dias e mudarão 

todo o Centro Histórico e a zona ribeirinha de Alcochete. 

 

Para as obras da segunda fase ainda não existem condições económico-financeiras para 

a sua concretização. 

 

- Vereador José Luís Alfélua: 
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Esclareceu Fernando Pinto, referindo que o setor de calceteiros dispõe de poucos 

funcionários e também porque apesar disto, a Câmara assumiu o compromisso de 

construir a zona envolvente ao Centro Escolar de S. Francisco para evitar  mais custos, 

isso condicionou a pavimentação noutros locais do concelho. 

 

Acontece também, que a Câmara anualmente lança um concurso para pavimentação e 

construção de passeios, o que permite à Câmara uma atuação mais atempada em 

reparação e pavimentação em situações de maior envergadura. Infelizmente com a Lei 

dos Compromissos têm vindo a ficar inviabilizados alguns concursos entre os quais 

este. Face a este constrangimento, a Câmara já desbloqueou a situação pelo que 

rapidamente o setor de calceteiros voltará a executar os trabalhos já planeados. 

 

- Vereador Jorge Giro: 

 

Esclareceu Luiz Batista esclarecendo que o rebentamento da conduta de água é uma 

situação normal, o que não é normal é ter acontecido em S. Francisco, dado ser uma 

conduta em PVC a qual tem um dimensionamento adequado à malha urbana. As 

reparações demoraram alguns dias dada a existência de poucos funcionários no setor. 

 

Mais informou, ter sido distribuído um comunicado a explicar á população afetada o 

que se tinha verificado. 

 

Quanto aos cheiros, informou uma vez mais, que já alertou a SIMARSUL e irá 

continuar a fazê-lo, apesar de esta afirmar que não encontra nenhum problema no 

sistema. 

 

O assadouro no Parque de Merendas do Samouco já começou a ser refeito e estará 

pronto em breve. 

 

Tomou nota dos locais indicados por Fernando Pinto e irá informar os Serviços para 

procederem ao corte dos arbustos. Relativamente aos dejetos dos canídeos considera 

que o mesmo é um problema nacional; traduz-se na falta de civismo por parte dos donos 

dos animais, porque obviamente estes não têm culpa. Os trabalhadores da Câmara 

esforçam-se por limpar os espaços e colocar osa sacos para recolha dos dejetos, mas 

nada dá resultado, dando vários exemplos. 

 

O lixo é um problema, porque uma vez mais as pessoas  não acatam as recomendações 

dos Serviços para já não falar de civismo e bom senso. A Câmara irá investir em mais 

ações de sensibilização, não deixando de referir que os ecopontos são da inteira 

responsabilidade da AMARSUL, a Câmara apenas cede o espaço para colocação dos 

mesmos. 

 

O  espaço que envolve a praceta Dr. Manuel Simões Arrôs ainda não foi rececionado 

pela Câmara porque a firma promotora entrou em insolvência, contudo está situação não 

será impeditiva de os trabalhadores passarem por lá e procederem a uma limpeza. 

 

Quanto às salinas do Samouco e na qualidade de Administrador, lamenta o assassinato 

de um projeto que tem zero euros de financiamento por parte do estado assim  como os 

Administradores da Fundação, que não recebem qualquer verba. Se a Fundação é 
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extinta por motivo económico, entende que então deveriam ser extintas as que fazem 

despesa aos contribuintes. 

 

Estranha a posição manifestada por Luiz Batista, dado que há uns meses atrás aquando 

duma visita ao espaço da Fundação, este terá dito, que tinha apreciado muito todo o 

trabalho ali desenvolvido. 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

Registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Maria Adelaide Ferreira: 

 

Expôs a situação aflita em que se encontra, dado que não tem uma casa onde viver, por 

falta de recursos financeiros e por motivos de saúde, solicitando assim, que a Câmara 

lhe possa atribuir uma habitação. 

 

- Luísa Ortigosa: 

 

Leu um Manifesto em Defesa da Cultura, o qual fica anexo a esta ata como Doc 3. 

 

- Maria Alice: 

 

Expôs a grande preocupação que tem relativa com a saúde e poder de mobilidade de seu 

filho, solicitando entre outras coisas, a colocação de um pin e a pintura no chão para 

evitar o estacionamento abusivo dos veículos no passeio que dá acesso à sua residência. 

 

 

O Presidente da Câmara agradeceu e subscreve o manifesto de Defesa da Cultura que 

foi lido. 

 

Disse também, que conhece em profundidade as situações que foram apresentadas, as 

quais compreende e lamenta não poder ajudar de forma célere. 

 

Informou que brevemente esta Assembleia irá aprovar o Regulamento para Atribuição 

de Habitações Sociais e que, nessa altura ambas, as senhoras presentes se poderão 

inscrever.  

 

Referiu haver 150 famílias recenseadas com grandes dificuldades sociais e apenas 4 

casas em condições para poderem ser disponibilizadas, o que considera um verdadeiro 

drama. 

 

 Irá transmitir aos respetivos serviços a colocação do pin e a pintura na via que foram 

solicitados pela D. Maria Alice. 

 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal propôs a realização de um intervalo de 10 

minutos, o que foi aceite por unanimidade, tendo-se de seguida retomado os trabalhos. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

 

PONTO 1 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA 

CÂMARA SOBRE A ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO 

DA SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

A Assembleia tomou conhecimento. 

 

 

O vereador José Luís Alfélua antes de se iniciar a discussão dos pontos 2,3,4 e 5,  

explicou os motivos que levaram à alteração dos regulamentos, dizendo que se prende 

com o facto de os mesmos já estarem em vigor há alguns anos e portanto a necessitar de 

se ajustarem àquilo que é a gestão corrente e a prática que se desenvolve com os 

equipamentos onde estão inseridos os referidos regulamentos. 

 

Estas propostas de alteração relacionam-se com a impossibilidade que a Câmara tem de 

continuar a assumir compromissos financeiros nos moldes em que o tem feito até agora 

com o Movimento Associativo, havendo necessidade de os reduzir, por força da 

conjuntura económica e financeira que o país atravessa. Contudo, apesar de se 

reduzirem os apoios financeiros, a Câmara arranjou alguns mecanismos para 

contrabalançar a situação, disponibilizando um conjunto de regalias para o Movimento 

Associativo, que se traduzem em isenções ou reduções nos encargos de utilização dos 

equipamentos municipais. 

 

Esclareceu que foi ouvido todo o Movimento Associativo. 

 

 

 

PONTO 2 – REGULAMENTO DO FÓRUM CULTURAL DE ALCOCHETE – 

ALTERAÇÃO 

 

 

Submetida a proposta à discussão, pelo Presidente da Assembleia Municipal foram 

propostas as seguintes alterações: 

 

- no 3.º parágrafo do preâmbulo, onde se lê “firmar”, deve ler-se “afirmar” e no n.º 2 do 

artigo 3.º, a seguir à palavra programação deve retirar-se a letra “e” e substituir por 

vírgula. 

 

 Estas alterações foram aceites por unanimidade. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade com as  alterações 

propostas. 
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PONTO 3 – REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

DESPORTIVAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE 

ALCOCHETE – ALTERAÇÃO 

 

Submetida à discussão e votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

PONTO 4 – REGULAMENTO DO CENTRO DE ESTÁGIO E ALBERGUE DA 

JUVENTUDE (CE/AJA) – ALTERAÇÃO 

 

Submetida a proposta à discussão, o Presidente da Assembleia, propôs a seguinte 

alteração: 

- onde se lê “antiga Escola Secundária”, deve ler-se “antiga Escola Preparatória”, o que 

foi aceite por unanimidade. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

  

 

 

PONTO 5 – REGULAMENTO DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO – 

ALTERAÇÃO 

 

Antes de se iniciar a discussão da proposta, o Presidente da Assembleia Municipal, 

solicitou que a pedido da Câmara Municipal, seja integrado no documento o artigo 13.º 

(Entrada em Vigor), com a seguinte redação: 

 

“O presente regulamento entra em vigor 5 dias após a sua publicação em edital”. 

 

A Assembleia Municipal aceitou por unanimidade. 

 

Submetida à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Fernando Pinto:  

 

Afirmou que este tema o toca em particular, dado ter muitos anos de desempenho em 

prol do Movimento Associativo. 

 

Reconhece e saúda o executivo pela implementação dos regulamentos com as alterações 

necessárias, criando desta forma regras para quem se dispõe de forma voluntária a 

trabalhar em associativismo, passando assim a saber com o que pode contar, não só em 

relação aos apoios financeiros, mas também quanto aos logísticos. 

 

Manifestou a sua preocupação com o facto de o Movimento Associativo não se ter 

pronunciado durante as diversas fases relativamente às alterações apresentadas. 

 

Dada a situação económica e financeira não ser a melhor, concorda que não se deve 

prometer quando não se pode cumprir. 



Ata nº 04/12 

Sessão de 12.09.28 

14 

 

Considera, no entanto, pertinentes as propostas de alteração apresentadas pelos 

vereadores do PS e apesar de nem todas terem sido aceites, entende a sua bancada que 

em situações anómalas não se deveria remeter apenas para os casos omissos a sua 

resolução. 

 

- Vereador José Luís Alfélua: 

 

Disse entender bem a posição expressa do PS, em virtude de ele próprio estar no 

Movimento Associativo há cerca de 30 anos. Sendo agora vereador e conhecendo bem 

as dificuldades, custa-lhe  muito ter de apresentar propostas de cortes, quando também, 

durante anos, andou a solicitar apoios. 

 

Esclareceu não ser correta a afirmação de Fernando Pinto ao lamentar que o Movimento 

Associativo não se tivesse pronunciado, porque na verdade, este se pronunciou, quer nas 

reuniões realizadas, quer por escrito. 

 

Informou que foi retirada do regulamento a alínea referente à construção e reconstrução 

das sedes das coletividades, porque a Câmara Municipal não tem nesta altura 

capacidade para prestar qualquer tipo de apoio nesta matéria, frisando porém, que em 

situações pertinentes, a Câmara, pontualmente, não se recusará a ajudar. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 7 abstenções (PS) e 16 

votos a favor (CDU e PSD). 

 

Fernando Pinto fez declaração de voto em nome do PS. 

 

Ana Cristina Brandão fez declaração de voto em nome da CDU. 

 

 

 

PONTO 6 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS 

COMPROMISSOS 

 

Submetida a proposta à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Afirmou tratar-se de uma malfadada Lei, porque constrange, em muito, a atividade 

própria dos municípios.  

 

Após a sua saída e ainda numa fase de maior encantamento entre o Presidente da 

ANMP que é em simultâneo presidente da Câmara Municipal de Viseu, e o Ministro 

Miguel Relvas, a verdade é que na véspera do Congresso da ANMP, quer o seu 

Presidente, quer o Secretário-Geral, vieram publicamente condenar a existência desta 

Lei, a qual determina que para a realização de qualquer despesa por parte de uma 

qualquer Câmara Municipal, terá de haver no cômputo das receitas, das despesas e do 

passivo, valores positivos que permitam estas mesmas verbas a realizar, em despesa. 
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Mais elucidou que a conjuntura económica e financeira é de tal modo trucidante, que 

existem muito poucas câmaras que têm este balanço positivo, podendo assim comprar e 

realizar algumas despesas. Esta Lei poderá inclusive impedir que as câmaras possam 

adquirir um parafuso, por exemplo, se apresentarem valores negativos. 

 

É certo, que já existiram outros programas de apoio ao Poder Local e a outros níveis da 

Administração Central, contudo, todos eles sem esta carga ideológica negativa de 

compressão da autonomia do Poder Local, tendo como objetivo claro e subentendido 

transformá-lo em não representativo, mas meramente nomeado por quem se encontra 

nas cúpulas do governo da República. 

 

A proposta  agora presente à Assembleia, tem a ver com mais uma decorrência da Lei, a 

qual determina que nos encargos plurianuais, tenha de haver uma autorização por parte 

da Assembleia Municipal, dado que aquando da aprovação dos documentos previsionais 

para 2012 esta Lei ainda não vigorava. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 9 abstenções (PS e 

PSD) e 14 votos a favor (CDU). 

 

Joana Lino fez declaração de voto em nome do PS. 

 

Fernando Leiria fez declaração de voto em nome da CDU. 

 

  

 

PONTO 7 – RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE 4 POSTOS DE 

TRABALHO, COM RESERVAS DE RECRUTAMENTO E 2 

POSTOS DE TRABALHO, ATRAVÉS DA ABERTURA DO 

RESPETIVO  PROCEDIMENTO CONCURSAL 

 

Submetida a proposta à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Afirmou que a Lei do Orçamento de Estado para 2012 tem um princípio orientador e 

norteador, que visa impedir a constituição de todas e quaisquer relações jurídicas de 

emprego público e respetivos procedimentos concursais, relativamente a pessoas ou 

candidatos que não tenham vínculo indeterminado com essa entidade, quer a nível 

central, regional ou local. Contudo, há exceções à regra e o problema é quando estas vão 

matando a regra. 

 

Explicou também, que verificados determinados pressupostos, podem as Assembleias 

Municipais, por proposta da Câmara Municipal, autorizar o recrutamento excecional 

que vai para além do universo de pessoas que já têm vínculo jurídico/laboral 

indeterminado. 

 

A proposta agora presente para deliberação, contempla duas situações distintas, tendo 

explicado cada uma delas de forma detalhada. 
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Mais esclareceu, que estando a Câmara vinculada por imposição legal, a efetuar uma 

redução de 3% do universo global de pessoas que prestam serviço na Câmara 

Municipal, o que corresponde a cerca de 12 postos de trabalho, a verdade, é que até ao 

dia 28 de setembro, já foram reduzidos 20 postos de trabalho, correspondendo assim a 

cerca de 5%. 

 

- Luiz Batista: 

 

Em sua opinião entende que esta proposta deveria ter sido apresentada não como uma 

única proposta, mas sim como três, porque o seu conteúdo trata de matérias distintas. 

 

Disse ainda, que o recrutamento para os assistentes operacionais não lhe suscita 

dúvidas, mas na área dos técnicos superiores já não é assim, porque entende que a 

Câmara na área dos técnicos já tem um rácio grande entre estes e o restante pessoal e 

portanto, estar neste momento a querer assumir encargos com mais alguns é  um grande 

desperdício. 

 

- Fernando Pinto: 

 

Entende que apesar de ser a Câmara que responde pela sua gestão, não deixa de ter 

dúvidas sobre a imperiosa necessidade de mais técnicos. A grande necessidade sente-se 

nas áreas operacionais, pelo que entende que era aí que se deveria investir, recrutando 

mais assistentes operacionais em detrimento de técnicos superiores. 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Lamentou que o Ministério da Educação ainda não tenha procedido à colocação de 

assistentes operacionais nas escolas, que tanto falta fazem para o seu bom 

funcionamento. 

 

Mais disse, que a Câmara em termos de Recursos Humanos tem criado estabilidade, 

referindo o enorme esforço que foi feito para passar trabalhadores que se encontravam a 

termo certo, para tempo indeterminado. A prática demonstra que este executivo tem 

rosto e este, é de transparência e de não clientela política, ao contrário de outros.  

 

Salientou também, que a atual Câmara nunca contratará empresas que tenham como 

prestadoras de serviços, presidentes de junta de freguesia, tal como aconteceu no 

mandato de 2002/2005. 

 

Submetida à votação, a proposta foi aprovada por maioria, com 2 votos contra (PSD), 7 

abstenções (PS) e 14 votos a favor (CDU). 

 

Pedro Lavrado fez declaração de voto em nome do PS 

 

Luiz Batista fez declaração de voto em nome do PSD.  

 

 

PONTO 8 – MOÇÃO SOBRE “REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

TERRITORIAL AUTÁRQUICA” 
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Submetida a proposta à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 

 

 

O Presidente da Assembleia Municipal propôs em nome da Mesa (dado concordar com 

o teor da proposta apresentada), que o texto seja adaptado e passe a ser também 

apresentado pela Assembleia Municipal. 

 

Mais propôs e foram aceites as seguintes alterações: 

 

- onde se lê “apresentado pela Câmara” deve ler-se “apresentado pela Assembleia 

Municipal”; 

- onde se lê “fizeram chegar ao executivo” deve ler-se “fizeram chegar ao Município”; 

- retirar o ponto 3 do texto, renumerando assim os pontos indicados; 

- alterar a data de 12 de setembro para 28 de setembro. 

 

- Francisco Giro: 

 

Relativamente à tomada de posição sobre esta moção, afirmou que desde sempre e já 

em anteriores sessões, o PS tem vindo a debruçar-se sobre esta temática a partir do 

chamado” livro verde”. Para o PS este tema tem evoluído de uma forma trágica para 

aqueles que representam a grande causa pública, que são os presidentes das Juntas de 

Freguesia bem como os elementos das Assembleias de Freguesia, dado que numa 

grande maioria, dão o seu tempo em troca de poder ajudar, esclarecer e informar. 

Infelizmente muitas juntas irão extinguir-se/agrupar-se e assim, perder-se-ão valores, 

contribuindo para sacrificar ainda mais as populações. 

 

Na sua opinião, o PS sempre defendeu que a gestão autárquica pode ser transparente e 

eficaz, indo de encontro à satisfação dos problemas das populações, citando como 

exemplo os casos de Lisboa e Amadora, os quais após auscultarem os munícipes, 

decidiram agrupar freguesias, de forma pacífica, não colocando em causa os serviços a 

prestar. 

 

Mas, a reforma que o PSD impõe está a ser feita com régua e esquadro, não ouvindo as 

populações, não respeitando a sua identidade, cultura ou história de cada concelho, de 

cada freguesia. 

 

A bancada do PS concorda com a base da moção apresentada (auscultação dos 

munícipes) e congratula-se com o facto de o PS não integrar a Comissão nomeada para 

esta temática, dado que  muito tem contribuído para a implementação e consolidação do 

Poder Local. 

 

- Luiz Batista: 

 

Referiu que este assunto é recorrente nesta Assembleia Municipal e como tal lembrou 

através de leitura, o ponto 44 do Memorando da “Troika”. Na sua opinião o governo 

apenas está a dar execução ao descrito no Memorando e tem tido toda a flexibilidade 

para o melhorar e alterar. 

 

O Município de Alcochete não é beliscado por esta Lei e em relação à freguesia de 

Samouco, considera face à sua classificação um caso “sui generis” (ponto 3 da 
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proposta), chamando a atenção para o facto de não se falar em freguesia, mas sim em 

lugar urbano, podendo assim desta forma, a Câmara aproveitar para corrigir os limites 

da mesma. 

 

- Isabel Trindade: 

 

Afirmou que concorda com a adoção desta proposta por parte da Assembleia Municipal.  

 

Reparando que na documentação distribuída à Assembleia se encontram as tomadas de 

posição das Juntas de Freguesia de Samouco e Alcochete, perguntou porque não se 

encontrava a da Junta de Freguesia de S. Francisco.  

 

- Francisco Giro: 

 

Esclareceu que esta se pronunciou de acordo com a posição do PS, a qual não é contra a 

Lei, mas que deverá ser sempre tida em conta a auscultação das pessoas interessadas. 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Referiu não entender porque motivo o Presidente da Junta de Freguesia de S. Francisco 

não se manifesta. 

 

Esclarecendo Luiz Batista, informou que a Câmara não precisa desta Lei para corrigir os 

limites da freguesia do Samouco, dado que esta correção se fará no âmbito das revisões 

do PDM entre a Câmara de Alcochete e a do Montijo e isso está a ser feito. 

 

 

Antes de colocar a proposta à votação, o Presidente da Assembleia Municipal propôs a 

continuação dos trabalhos para além da hora regimental, o que foi aceite por 

unanimidade. 

 

Retomado o ponto 8, foi a proposta submetida à votação, tendo sido aprovada por 

maioria, com 2 votos contra (PSD), 7 abstenções (PS) e 14 votos a favor (CDU) com as 

alterações propostas. 

 

Francisco Giro fez declaração de voto em nome do PS. 

 

Aproveitou também para esclarecer que a posição do Presidente da Junta de Freguesia 

de S. Francisco foi manifesta e aprovada em sessão da Assembleia da Freguesia. 

 

 

De seguida, o Presidente da Assembleia Municipal propôs que os pontos 9 e 10 fossem 

discutidos em simultâneo e votados separadamente, o que foi aceite por unanimidade. 

 

 

PONTO 9 – 1.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2012 – 

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES E PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 

 

Foram registadas as seguintes intervenções: 
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- Presidente da Câmara: 

 

Justificou a apresentação desta proposta relativamente aos documentos previsionais com 

3 fatores determinantes: 

 

- Integração do saldo de gerência que corresponde a cerca de 168 mil euros; 

- Alteração de dotações relacionadas com alterações das candidaturas apresentadas pela 

Câmara ao abrigo do” Programa de Ação para a Regeneração da Frente Ribeirinha da 

Vila de Alcochete”; 

- Contemplação de outra rubrica relacionada com uma outra candidatura para a 

“Requalificação de Caminhos Agrícolas”, apresentada ao abrigo do PRODER, que vai 

permitir requalificar 8 caminhos agrícolas com uma taxa de comparticipação de 85%. 

 

-Francisco Giro: 

 

Relativamente ao Orçamento, solicitou esclarecimentos que justifiquem as alterações, 

no que diz respeito a: 

 

- horas extraordinárias; valor das comunicações; subsídio de turno; gastos com gasóleo 

e encargos com instalações. 

 

Para responder e com a permissão do Presidente da Assembleia, o Presidente da Câmara 

solicitou que fosse a Chefe de Divisão dos Recursos Financeiros a esclarecer, tendo esta 

disto nomeadamente: 

 

- o reforço nas horas extraordinárias, deve-se a pequenos ajustamentos que ao longo do 

ano são necessários fazer, de acordo com as necessidades que vão surgindo; 

- relativamente às comunicações, explicou que está a ser lançado um concurso para 

novo procedimento, no sentido de reduzir custos. Inicialmente era suposto que o 

processo fosse mais rápido, mas devido a questões técnicas não foi, daí ser necessário o 

reforço; 

- na rubrica com gasóleo, o reforço acontece devido à oscilação de preços no mercado e 

não a mais consumo de combustível; 

- em relação aos encargos com instalações, os mesmos devem-se ao aumento do IVA ao 

nível da energia elétrica.; 

- relativamente aos subsídios de turno informou que estes foram implementados no ano 

anterior e que tiveram uma fase experimental e que ainda no decorrer deste ano foi 

necessário reajustar valores. 

 

Submetida a proposta à votação, foi aprovada por maioria, com 7 votos contra (PS), 2 

abstenções (PSD) e 14 votos a favor (CDU). 

 

 

 

PONTO 10 – 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2012 

 

Submetida a proposta à votação, foi aprovada por maioria, com 7 votos contra (PS), 2 

abstenções (PSD) e 14 votos a favor (CDU). 

 



Ata nº 04/12 

Sessão de 12.09.28 

20 

Fernando Pinto fez declaração de voto em nome do PS. 

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 

 

 

Não se registaram intervenções. 

 

 

 

PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 

 

Registaram-se as seguintes intervenções: 

 

 

- Luiz Batista: 

 

Explicou a posição do PSD em relação à extinção da Fundação das Salinas do Samouco, 

dizendo que toda aquela área poderia estar muito mais ao serviço da população e que 

todo o trabalho que lá se desenvolve é pouco para ser uma Fundação. Na sua opinião 

nada fica perdido, dado que aquele espaço passa a ser gerido pelo ICNF ficando o 

Estado como seu proprietário. 

 

Manifestou-se insatisfeito com os diferentes critérios de repartição de tempo por parte 

do Presidente da Assembleia. 

 

- Pedro Lavrado: 

 

Reportando-se à sua intervenção no Período de Antes da Ordem do Dia, esclareceu que 

o que foi dito pelo diretor do Centro Escolar de S. Francisco é que não tinha autorização 

para ligar o sistema de climatização, não tendo indicado de quem partira a ordem. 

 

- Fernando Leiria: 

 

Lamentou que Luiz Batista não refira, logo não se deve preocupar, com a situação em 

que ficam os trabalhadores da Fundação das Salinas do Samouco. Para os partidos de 

direita os trabalhadores não contam para nada. 

 

Referiu também, que apesar do estigma que o PS tem por ter assinado o Memorando da 

Troika, gostaria de o ver como partido político que é, a lutar contra este governo, 

convidando-o a associar-se ao movimento cívico que irá decorrer, porque o que está a 

acontecer neste país é muito grave. 

 

- Pedro Nogueira: 

 

Fêz um reparo ao Presidente da Assembleia sobre a falta de lisura no que respeita à 

condução dos trabalhos, mais concretamente no que respeita à réplica e contrarréplica 

por parte das bancadas. 
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- Miguel Boieiro (Presidente da Assembleia): 

 

Informou que faz parte do Conselho Consultivo da Fundação das Salinas do Samouco, 

na qualidade de Presidente, e  que também devido às funções que exerceu (Presidente 

da Câmara) esteve na base deste processo. Já na altura propôs que a Câmara fizesse 

parte da gestão, mas tal não foi aceite na altura. 

 

Posteriormente, o Secretário de Estado verificou que seria útil a presença dos eleitos 

locais neste processo. 

 

Considera não existir nenhum argumento válido para promover a extinção desta 

Fundação, considerando mesmo ser uma estupidez! 

 

Na sua opinião, a Fundação tem muitas potencialidades, podendo uma delas ser a de vir 

a criar um parque temático da AML. O que se está a fazer demonstra uma ignorância 

total, tanto mais que nem encargos traz para o erário público. 

 

Esclareceu que o Conselho de Administração irá avançar argumentando e espera que o 

bom senso se sobreponha a esta parvoíce do governo. 

 

- Presidente da Câmara: 

 

Parece-lhe que Luiz Batista tenta branquear o que é imbranquiável, dado que foi o 

Estado que leu com pouca atenção os preâmbulos dos Decretos-Lei, nos quais é 

reconhecido que o Estado não é o melhor gestor para aquela finalidade e daí ser criada 

uma Fundação. 

 

Alertou para o facto de o ICNF não ter dotação financeira para o que quer que seja, não 

se percebendo como se atribui a gestão a esta entidade para o prosseguimento de uma 

missão tão importante. 

 

Frisou também, não entender porque motivo, havendo um parceiro financiador 

(Lusoponte), outro parceiro (Câmara Municipal) que, embora não apoie de forma direta, 

apoia logisticamente e ainda com o tempo e a disponibilidade do vereador Jorge Giro, 

queira agora o Estado passar a gastar dinheiro através do ICNF. 

 

Chamou a atenção para o colapso que foi o primeiro modelo de gestão diretamente da 

Administração Central com aquele espaço. Com o segundo modelo (segundo Decreto), 

reinstituiu-se a Fundação e esta estava a entrar no patamar de autossustentação, com a 

reintegração dos trabalhadores, com o projeto das Hortas Sociais entre outros, para 

depois de repente, terminar tudo. Não é possível entender. 

 

- Vereador Jorge Giro: 

 

Frisou que em 2008 a Fundação estava parada e os trabalhadores no Fundo de 

Desemprego. 
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Quando surge o segundo Decreto-Lei, em meados de 2009, teve reflexos contabilísticos 

em 2010, mas só em 2011 é que surgiram os grandes investimentos, em mais de 300 mil 

euros, tendo por parte do Estado uma comparticipação de zero euros. 

 

Mais informou, que o número de visitas que se realizaram nos anos de 2010 e 2011, se 

cifraram em mais de 1 400 visitantes até ao momento. 

 

 

ATA EM MINUTA 

 

Seguidamente procedeu-se à leitura da ata em minuta, que após submetida à discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, pelas 01:30 horas, o Presidente da 

Assembleia declarou encerrada a sessão, da qual para constar, se lavrou a presente que 

eu, Idália Maria Coelho Fonseca Bernardo, Coordenadora Técnica, subscrevo e assino. 
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