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Aos vinte e oito dias do mês de Abril do ano de dois mil e onze, na freguesia de S. 
Francisco e edifício da Junta de Freguesia, pelas 20:30 horas, reuniu ordinariamente a 
Assembleia Municipal de Alcochete, presidida pelo senhor Miguel Boieiro. 
 
 
Feita a chamada pelo 1.º Secretário, registaram-se as seguintes presenças: 
 
Pela CDU – Coligação Democrática Unitária: 
 
Miguel Boieiro, Rui Manuel da Graça Santa, Paula Alexandra Ferrão Pereira, Fernando 
Manuel Catum Leiria, Isabel Maria Pereira Alves Teixeira Ferreira Trindade, Olívia 
Maria Nobre Mateus da Silva, Ana Paula Zeverino Gonçalves, Rodolfo Soares Marques 
Pereira e António Luís Lucas Rodrigues. 
 
Pelo Partido Socialista: 
 
- José Luís Nunes Catalão, Pedro Sérgio Martins Ferreira Lavrado, Francisco José da 
Fonseca Giro, Rosa Paula Saldanha de Jesus, Fernando Manuel Gonçalves Pina Pinto, 
Joana Coelho Grácio Roque Lino. 
 
Presidentes das Juntas de Freguesia: 
 
- Estêvão António das Neves Boieiro, Presidente da Junta de Freguesia de Alcochete 
(CDU), António Joaquim Gomes Almeirim, Presidente da Junta de Freguesia de 
Samouco (CDU) e António José da Silva Soares, Presidente da Junta de Freguesia de S. 
Francisco (PS). 
 
Faltaram a esta sessão: 
 
- Pedro Miguel Esteves Ludovice Nogueira. 
 
- Raquel Alves Vieira Saraiva, que justificou a sua falta por escrito, por se encontrar 
ausente do concelho, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída por Luiz 
Batista. 
 
- Cristina Maria Rodrigues Samouqueiro, que justificou a sua falta por escrito, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída 
por António César Vital Alves. 
 
- Raquel Sofia Leal Franco Salvado Prazeres, que justificou a sua falta por escrito, por 
motivos de ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituída 
por Ana Cristina Tavares A.B.F. Rodrigues. 
 
- Sérgio Miguel Pratas Duarte, que justificou a sua falta por escrito, por motivos de 
ordem profissional, o que foi aceite por unanimidade, tendo sido substituído por Maria 
Porfíria da Costa Gonçalves Tavares, em virtude de Raul dos Santos Duarte também 
não poder comparecer à sessão. 
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- Vitor Hugo Vila Cova Lemos Rodelo solicitou a suspensão do mandato até ao final do 
corrente ano, tendo em sua substituição tomado posse Maria de Fátima Maduro 
Gregório Soares, após ter prestado juramento legal e assinado a acta da verificação de 
poderes. 
 
Pelo executivo municipal encontravam-se presentes o Presidente da Câmara, Luís 
Miguel Carraça Franco e os Vereadores José Luís dos Santos Alfélua Ferreira, Paulo 
Alexandre Meireles de Carvalho Alves Machado, Jorge Manuel Pereira Giro; António 
Dias dos Santos Maduro e José Navarro Lopes Gemas. 
 
Não compareceu a Vereadora Susana Isabel de Freitas Custódio por motivo de doença. 
 

 
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 
O Presidente da Assembleia informou sobre a distribuição da seguinte documentação: 
 
- Sobre a actividade do Presidente da Assembleia, que fica arquivado na pasta de anexos 
à acta. (Doc 1) 
- Sobre a correspondência recebida. (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 seguinte: 
 
- Ata de 25 de Fevereiro de 2011 
 
Submetida à discussão e votação, a ata foi aprovada por maioria, com 3 abstenções (2 
da CDU e 1 PS) e 19 votos a favor da CDU. 
 
 
Ao abrigo da alínea d) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- José Luís Catalão: 
 
Atendendo a que nos últimos anos certamente todos devem ter acumulado muitas fotos, 
incluindo a própria Câmara, perguntou se há perspectivas de as colocar em exposição 
pública e ainda se a Câmara dispõe de algum procedimento/tratamento no campo da 
imagem histórica, centenária do ponto de vista das memórias. 
 
- Luiz Batista: 
 
Colocou as seguintes questões relativas à Praia dos Moinhos: 
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Deveria ser feita uma limpeza mais assídua à praia, porque esta é bastante utilizada quer 
de verão quer de inverno e não é bom se a mesma não tem condições não condições 
para ser utilizada pelos munícipes, frisando ainda a falta de vigilância na mesma. 
 
Congratulou-se com a pintura da sinalização horizontal nas vias de trânsito, mas 
chamou a atenção para o mau estado das mesmas. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Referindo-se a uma entrevista do Presidente da Câmara ao “In Alcochete”, questionou o 
que poderá advir com a solicitada reprogramação financeira relativa ao Centro Escolar 
da Quebrada, em Alcochete. 
 
 
Ao abrigo da alínea e) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
Foram registadas as seguintes intervenções: 
 
- Rosa de Jesus: 
 
Esclareceu que em S. Francisco apenas encerrou o atendimento médico à população, 
continuando a ser prestados cuidados de enfermagem. Mais referiu que o PS tem feito 
todas as diligências junto do Governo por forma a reabrir o atendimento médico no 
posto de saúde em S. Francisco, mas até agora estas têm sido infrutíferas. 
 
- Luís Batista: 
 
Teceu considerações face à publicidade na capa do jornal “In Alcochete”, sobre a 
regeneração da frente ribeirinha de Alcochete, nomeadamente: 
A publicidade que se faz é algo “ruidosa”; 
Existe financiamento garantido para todas as obras? 
Em que fase se encontram os esboços? 
 
Perguntou também se com o novo jornal, é para cumprir a promessa de dar espaço no 
mesmo para a oposição. 
 
Ao abrigo da alínea f) do nº 2 do artigo 18º do Regimento registaram-se as 
seguintes intervenções: 
 
- Paula Pereira em nome da CDU apresentou uma proposta de Moção sobre o 25 de 
Abril e o 1.º de Maio. 
 
Submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 9 abstenções (PS e 
PSD) e 13 votos a favor (CDU). 
 
- Francisco Giro, em nome do PS, apresentou uma proposta de Moção sobre o 25 de 
Abril de 1974 
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Submetida à discussão e votação, foi aprovada por maioria, com 2 abstenções (CDU) e 
20 votos a favor. 
 
António Almeirim fez a seguinte Declaração de Voto: 
 
“Abstenho-me porque tenho dúvidas quando no texto se fala em solidariedade. Não 
percebo para com quem é a mesma (será também para com os grandes grupos 
económicos? Quando voto a favor tenho de ter a certeza.” 
 
- Fátima Soares em nome do PS apresentou uma proposta de Moção sobre o 1.º de Maio 
(Dia do Trabalhador). 
 
Submetida à discussão, o Presidente da Assembleia propôs a substituição da expressão 
“assim os eleitos do PS” para “os eleitos da AM”, o que foi aceite. 
 
Fernando Leiria: 
 
Salientou a contradição existente no 4.º parágrafo do texto, dizendo que quando se 
critica, não são as pessoas mas sim as políticas. 
 
Submetida á votação, foi aprovada por unanimidade com a alteração proposta. 
 
 
Neste momento entrou e tomou assento na sessão Rodolfo Soares Marques Pereira. 
 
- José Luís Catalão em nome do PS apresentou um Voto de Congratulação ao Grupo de 
Forcados Amadores de Alcochete. 
 
Submetido à discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
 
 
PERÍODO DE PRESTAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Sucintamente informou e esclareceu o seguinte: 
 
A Câmara Municipal e a Assembleia Municipal aprovaram um PPI ambicioso, com uma 
componente importante que é a requalificação da frente ribeirinha de Alcochete, no 
âmbito da candidatura que foi apresentada à Comissão Directiva que concede os apoios 
comunitários. A requalificação referida assim como a do parque escolar do município 
correspondem a objetivos políticos que são transversais às forças políticas com assento 
na Assembleia Municipal e à população. 
 
Lembrou o estudo elaborado pelo Professor Sidónio Pardal e explicitou que do ponto de 
vista político, a Câmara já decidiu sobre aspetos que têm a ver com as intervenções no 
jardim do Rossio, avanço da muralha, miradouro Amália Rodrigues e passará depois às 
fases seguintes, entendendo a Câmara que até cerca de meio do mês de Maio fiquem 
concluídos os projectos de execução para depois se avançar para os procedimentos 
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concursais, finalizou referindo que a publicidade inserta no jornal não é de forma 
alguma “ruidosa” como Luiz Batista classificou. 
 
Explicou de seguida uma vez mais a capacidade de endividamento da Câmara, 
chamando a atenção para a mudança das regras impostas pelos PECS, que obrigaram o 
município a formular um pedido excepcional relativamente às candidaturas 
apresentadas, tendo o mesmo sido deferido mas com uma verba inferior à inicial. A 
concluir, informou que, apesar de todas as contrariedades, a Câmara continua a poder 
concretizar as obras. 
 
Ainda em resposta a Luiz Batista esclareceu que irá ser dado espaço à oposição no 
jornal espaço para que as forças políticas com assento na Assembleia possam dar conta 
do reflexo das atividades desenvolvidas nos órgãos (quer na Câmara quer na 
Assembleia) pelos seus eleitos, frisando uma vez mais, que este espaço não será para 
utilizar com artigos de opinião. 
 
Esclareceu também sobre o pedido de reprogramação financeira da construção do 
Centro Escolar da Quebrada Norte, concluindo que o mesmo tem a sua abertura 
programada para Junho 2012. 
 
Referindo a intervenção de Rosa de Jesus, acrescentou que numa reunião com a senhora 
Ministra da Saúde, a Câmara apresentou a proposta de ceder as instalações da actual 
escola do 1.º ciclo de S. Francisco para Centro de Saúde após a desactivação desta, 
aguardando ainda uma resposta. Solicitou também esclarecimentos sobre os esforços 
que o PS desenvolveu para reabrir o atendimento médico, dado que os desconhece e 
supostamente de acordo com o que está estabelecido todos deveriam em sintonia na 
procura da resolução deste problema. 
 
 
De seguida cedeu a palavra aos Vereadores Paulo Machado e José Luís Alfélua que 
referiram: 
 
- Vereador Paulo Machado: 
 
O assunto do posto medido de S. Francisco é um assunto triste, recordando uma vez 
mais o historial do problema até ao momento. Contudo, constata que o PS mesmo com 
todos os esforços que diz desenvolver, nada conseguiu até agora. 
 
Esclareceu também que a Câmara dispõe de tratamento da informação fotográfica, 
através de formação interna. Mais disse, que a proposta de ajuda técnica feita há 2 anos 
(aquando da exposição “Memórias”) tinha custos muito elevados pelo que se optou por 
não efetivar. Lembrou ainda que aquando desta exposição foram solicitadas à população 
fotografias antigas para integrar o núcleo da exposição. 
 
- Vereador José Luís Alfélua: 
 
Esclareceu sobre a limpeza da Praia dos Moinhos e recordou uma vez mais porque não 
é uma praia convencionada de acordo com os parâmetros legais, dizendo que apesar 
disso a Câmara manda efectuar análises à água de forma regular e publicita os 
resultados. 
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Quanto ao mau estado das vias de trânsito, informou, uma vez mais, que a Câmara tem 
feito o levantamento das necessidades com estimativa de custos, contudo, ainda não 
conseguiu até ao momento, capacidade financeira para o seu arranjo. Apesar de todas as 
diligências feitas junto da Estradas de Portugal e do Ministério, até agora ainda nada foi 
conseguido. 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram pedidos de intervenção. 
 
 
O Presidente da Assembleia Municipal propôs a realização de um intervalo de 7,5 
minutos, o que foi aceite por unanimidade, tendo-se de seguida retomado os trabalhos. 
 

 
PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 
 
 PONTO 1 – INFORMAÇÃO ESCRITA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ACTIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 
Submetido à discussão, não se registaram pedidos de intervenção. 
 
O documento fica junto à pasta de documentos anexos à acta como Doc.1. 
 
 
 
PONTO 2 – ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA E SEU 

SUBSTITUTO NO XIX CONGRESSO DA ANMP 
 
Pela CDU foi proposto para efetivo Estêvão António das Neves Boieiro e como 
substituto António Joaquim Gomes Almeirim.(Lista A) 
 
Pelo PS foi proposto para efetivo António Soares.(Lista B) 
 
Submetido à votação por escrutínio secreto, foi obtido o seguinte resultado: 
 
- lista A: 14 votos 
- lista B. 8 votos 
- 1 voto em branco 
 
Ficou desta forma eleito Estêvão António das Neves Boieiro como efetivo e António 
Joaquim Gomes Almeirim como substituto. 
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PONTO 3 – ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 
 
Submetida a proposta à discussão usaram da palavra os seguintes membros: 
 
- Luiz Batista: 
 
No seguimento daquela que tem sido a postura do PSD nestas matérias, entende que 
transitar funcionários com termo certo para termo indeterminado vai aumentar a 
“gordura” da autarquia, que já tem elevados gastos com o pessoal, podendo desta forma 
estar a assumir compromissos que vão ajudar a estrangular o orçamento. 
 
- Presidente da Assembleia Municipal: 
 
Sugeriu para melhor compreensão destas matérias que são complexas que o Presidente 
da Câmara usasse da palavra para clarificar um pouco mais o conhecimento dos 
membros da Assembleia. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Lamentou algumas das expressões utilizadas por Luiz Batista, considerando-as 
infelizes. 
 
Salientou que a Câmara tem de facto valorizado os trabalhadores ao longo destes cinco 
anos e meio, através de promoções, reclassificações, opção gestionária e eliminando 
quase por completo a precariedade do vínculo laboral. De facto a conceção dos eleitos 
da CDU é diametralmente oposta às de Luiz Batista (enquanto presidente da concelhia 
do PSD), a qual passa sobretudo por despedimentos e precariedade de vínculos. 
 
Esclareceu ainda que os Recursos Humanos representam 51% do orçamento camarário 
e não 62% como referido pelo PSD. 
 
Submetida a proposta à votação, foi aprovada por maioria, com 9 abstenções (PS e 
PSD) e 14 votos a favor (CDU). 
 
Fizeram Declaração de Voto os seguintes membros: 
 
Luiz Batista fez Declaração de Voto por escrito, em nome do PSD, que fica apensa à 
ata. 
 
Isabel Trindade que proferiu: “É com grande orgulho que eu trabalho com gente para 
quem mais do que números, as pessoas são seres humanos. Não importa o que vamos 
esperar do amanhã, importa sim que hoje têm direito à segurança no emprego. Não 
gosto de ser considerada “gordura” porque já trabalho há 28 anos nas autarquias e com 
vários executivos e sou muito boa trabalhadora. 
 
 
 
PONTO 4 – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2010 E RELATÓRIO DE GESTÃO 
 
Submetidos os documentos à discussão, registaram-se as seguintes intervenções: 
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- Presidente da Câmara: 
 
De forma sucinta informou: 
 
Apesar do Relatório de Gestão incidir numa conjuntura de crise económica e financeira, 
o mesmo tem aspectos muito positivos quanto à gestão da Câmara Municipal. 
 
Pode constatar-se que a receita diminuiu comparativamente com o ano de 2009 não 
obstante o grau de execução ter sido superior em 1,11%. Relativamente às Receitas 
Correntes (em contra ciclo económico), elas registaram uma variação positiva quando 
comparadas com as de 2009, na ordem dos 5,24%. 
 
Na estrutura das Receitas Correntes são claramente os impostos directos que têm maior 
peso, referindo depois alguns exemplos (IMI, IMT, Derrama e IUC). A rubrica 
Loteamentos e Obras integrada nos Impostos Indirectos tem vindo a sofrer desde há 2 
anos um acentuado decréscimo. De notar, que a Câmara Municipal de Alcochete é o 4.º 
município do continente que menos verbas recebe do Orçamento Geral do Estado,o que 
tem sido mais agravado com os sucessivos PECs. 
 
Referiu também que a Despesa traduz uma redução significativa quer ao nível das 
Despesas Correntes quer das de Capital. Também a racionalização do trabalho 
extraordinário dos funcionários se traduz numa redução significativa face ao ano 
anterior, embora continue a ser a tipologia de despesas que maior peso tem na estrutura 
camarária. 
 
Para concluir, informou que o grau de execução do Plano foi de 24,31%. 
 
- Presidente da Assembleia Municipal: 
 
Entende, após análise dos documentos e face a uma conjuntura económica e financeira 
crescentemente desfavorável, que vai continuar, ser muito difícil fazer melhor, não 
deixando de realçar o grande decréscimo apresentado no trabalho extraordinário. Desta 
forma, recomendou que a Câmara continue a fazer uma boa gestão. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Referiu-se aos seguintes aspectos: 
Partilha da opinião do Presidente da Assembleia no que concerne à extensão e 
complexidade dos documentos. Quanto às opções tomadas, o PS teria certamente 
outras. 
 
Tem dificuldade em perceber porque são apresentados de forma sistemática, orçamentos 
superiores a 7 milhões de euros, quando a capacidade de execução em média, não 
ultrapassa 28% nos últimos 3 anos. No Mapa de Resumo poderia ter havido um maior 
grau de execução no que diz respeito à Cultura, incrementando mais o comércio e o 
turismo apesar da crise.  
 
Solicitou explicações sobre a rubrica “Não especificados”. 
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Preocupa-o o endividamento da Câmara a médio e longo prazo e em particular a 
incidência na dívida a fornecedores, pelo que perguntou se a Câmara está a pensar 
recorrer a mais um empréstimo para fazer face a esta situação. 
 
- Luiz Batista: 
 
Salientou que também o preocupa o conjunto da dívida a curto e médio prazo, mas 
fundamentalmente a curto prazo. 
 
Perguntou também se a Câmara está a reter os descontos dos funcionários para a ADSE, 
de acordo com o que percebeu nas páginas 3 e 15. 
 
- Pedro Lavrado: 
 
Frisou que o imposto sobre loteamento de obras teve um desvio para menos, de cerca de 
85% o que era expectável. Na sessão de Dezembro o PS já alertava para esta situação, a 
qual vem mostrar que as receitas estão empoladas. 
 
Registou como positivo a diminuição da Despesa e chamou a atenção para um lapso que 
certamente se verifica no Mapa de Controlo Orçamental que, no grau de execução, no 
total geral, apresenta uma verba diferente na referida no Relatório de Gestão. 
 
- Presidente da Câmara: 
 
Solicitou um esclarecimento mais concreto quanto às afirmações proferidas por Luiz 
Batista relativamente às verbas da ADSE. 
 
Uma vez mais explicou o que levou a Câmara a aderir à 2.ª fase do programa “Pagar a 
tempo e horas”e lembrou também que na execução do PPI que tem a ver com os 
pagamentos efectuados com Despesas de Capital, por vezes estes não traduzem todos os 
investimentos da Câmara. Relativamente às verbas da Cultura que Fernando Pinto 
considerou baixas, esclareceu que cerca de 231 000,00 dizem respeito aos trabalhos a 
mais do Fórum Cultural de Alcochete que o Tribunal de Contas não visou, estando a 
Câmara impedida de liquidar até ordem judicial. 
 
Solicitou depois, que fosse cedida a palavra à Chefe da Divisão de Recursos 
Financeiros, para que a mesma elucidasse os membros da Assembleia relativamente às 
questões levantadas em matérias da sua área, nomeadamente: 
 
Relativamente às verbas da ADSE esclareceu que os valores indicados por Luiz Batista 
são os que a Câmara Municipal deve à ADSE, mas não dizem respeito à retenção dos 
descontos dos funcionários, dado que estes são regularmente entregues. Relacionam-se 
sim, com as despesas que são apresentadas à Câmara para cobrança provenientes de 
uma entidade de saúde convencionada com a ADSE, sempre que um funcionário aí se 
desloque para tratar algum problema de saúde (consultas, exames, etc…) 
 
Esclareceu também o porquê da diferença entre os documentos referidos por Pedro 
Lavrado, concluindo que ambos os documentos estão corretos mas têm análises 
diferentes. 
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Mais esclareceu que a rubrica Outras- Diversas não especificadas”, faz parte do tipo de 
Mapa e deste fazem parte, por exemplo, amortizações com contratos de locação 
financeira, aquisição de equipamentos para todas as unidades orgânicas, entre outras. 
 
Submetidos os documentos à votação, foram os mesmos aprovados por maioria, com 9 
abstenções (PS e PSD) e 14 votos a favor da CDU. 
 
Fizeram Declaração de Voto os seguintes membros: 
 
- Fernando Leria em nome da CDU; Luiz Batista em nome do PSD e Pedro Lavrado em 
nome do PS. 
 
 
 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO PRESENTE 
 
Não se registaram intervenções. 
 
 

 
PERÍODO DE ANTES DE ENCERRAR A SESSÃO 

 
Foram registadas as seguintes intervenções: 
 
- Fernando Leiria: 
 
Protestou, em nome da bancada da CDU em virtude de na sala se encontrarem vários 
trabalhadores da autarquia, porque o texto da Declaração de Voto do PSD contém 
incorreções que não correspondem à verdade colocando-os em causa. 
 
Frisou ainda as responsabilidades que o mesmo tem enquanto presidente da concelhia 
do PSD. 
 
- Luiz Batista: 
 
Refutou o modo de condução da Assembleia Municipal por parte do seu Presidente, 
frisando que neste ponto da Ordem de Trabalhos não se podem abordar questões da 
Ordem do Dia, pelo que entende que o anterior orador deveria ter sido interrompido. 
 
Realçou que não tem nada contra os trabalhadores da Câmara, é sim uma questão de 
conceito político. 
 
- Fernando Pinto: 
 
Deduzindo que o projecto para o Centro Escolar da Quebrada estará pronto em Junho 
2012, perguntou em que condição irá funcionar a escola do Monte Novo até àquela data. 
 
Para responder a esta questão o Presidente da Câmara cedeu a palavra ao Vereador 
Paulo Machado, que esclareceu o seguinte: 
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A gestão da rede escolar em termos de distribuição de alunos irá ser discutida entre a 
Câmara Municipal e a Direcção do Agrupamento e contará também com a participação 
das Associações de Pais. Com a construção da nova escola será possível formar novas 
turmas em S. Francisco, que permitirá acolher alunos de outras freguesias. 
 
Salientou que existem duas grandes preocupações: a escola do Monte Novo na qual é 
necessário diminuir turmas para ficar em regime normal e a redução de impacto sobre a 
escola da Restauração porque está sobrelotada.  
 
Esclareceu ainda que os problemas do 1.º Ciclo se vão resolvendo, mas o mesmo não 
acontece com os 2.º e 3.º Ciclos que têm uma situação muito preocupante ao nível da 
manutenção, excesso de alunos, falta de professores e funcionários. 
 
- Olívia Silva: 
 
Perguntou se era possível não aceitar Declarações de Voto com inverdades, a bem da 
que consta nas actas. 
 
- Presidente da Assembleia Municipal: 
 
Esclareceu que obviamente não se pode nem deve fazer o que é proposto por Olívia 
Silva. Cada membro é responsável por tudo o que escreve. 
 
 
 
ACTA EM MINUTA 
 
Seguidamente procedeu-se à leitura da acta em minuta, que após submetida à discussão 
e votação, foi aprovada por unanimidade. 
 
 
O Presidente da Assembleia agradeceu a cedência das instalações da Junta de Freguesia 
de S. Francisco e sugeriu que a próxima sessão da Assembleia Municipal se realizasse 
no Samouco, o que foi aceite. 
 
 
 
ENCERRAMENTO: E nada mais havendo a tratar, pelas 00:40 horas, o Presidente da 
Assembleia declarou encerrada a sessão, da qual para constar, se lavrou a presente acta 
que, depois de lida e achada conforme, vai ser assinada por todos os membros da Mesa. 
 
 
 
 
 
 
 
O PRESIDENTE: 
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