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- REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA -   

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e quinze, no Sporting Clube Lavradiense, sito 

na Rua Cândido Manuel Pereira n.º 4, União de freguesias do Barreiro e Lavradio, Concelho do 

Barreiro, teve início pelas dezassete horas e quarenta e seis minutos, uma reunião ordinária 

pública do Órgão Executivo da Câmara Municipal do Barreiro, sob a presidência do senhor 

Carlos Humberto Palácios de Carvalho, estando presentes os seguintes senhores vereadores: 

Sofia Amaro Martins, Regina Célia Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Pedro Miguel da 

Cunha Estrela, Rui Jorge Fernandes Faria, Frederico Alexandre Aljustrel da Costa Rosa e 

Joana Rita Falua Branco. 

 

Os senhores vereadores Luis Ferreira e Marcelo Moniz, por motivos pessoais requereram a 

suspensão de mandato até ao dia 5 de outubro do corrente ano, no qual foram substituídos 

pelos senhores vereadores Rui Jorge Fernandes Faria e Frederico Alexandre Aljustrel da 

Costa Rosa. 

A senhora vereadora Sónia Lobo, por motivo de férias foi substituída por Pedro Miguel da 

Cunha Estrela. 

 

A ordem do dia da reunião faz parte integrante da presente ata e encontra-se inserta no final da 

mesma como “Anexo A”.  

 

- PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – 

 

O senhor Presidente felicitou todos os presentes, membros do executivo, a coletividade pela 

disponibilidade e munícipes pela comparência na reunião pública da câmara municipal, 

passando a palavra aos senhores vereadores, que nos termos do disposto no art. 52º da Lei nº 

75/2013, de 12 de Setembro se iniciou o período antes da ordem do dia. 

Neste período foram apresentados e debatidos assuntos de interesse geral da autarquia. 

O senhor Presidente referiu a apresentação antes da ordem do dia de 3 documentos, uma 

saudação, uma aceitação de donativo e uma proposta apresentada pelo vereador Rui Lopo. 

 

A Vereadora Regina Janeiro informou sobre a finalização das Festas do Lavradio e felicitou  

os organizadores da mesma, a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Lavradio.  
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Dirigiu um convite a todos os presentes para participar nas Festas do Barreiro que decorrem de 

07 a 16 de agosto, organizadas há  3 anos por uma comissão de festas, sendo este ano 

composta por 17 entidades, fez referência à recuperação do hastear do mastro que há muitos 

anos não acontecia, informou da programação muito diversificada, com quatro palcos, mais de 

40 concertos, artes plásticas, cinema, uma grande valorização dos nomes do nosso concelho 

que durante 7 dias sobem ao palco grande, e ainda, do programa religioso.  

Apelou aos munícipes e visitantes que estando previsto uma grande afluência no primeiro dia 

da festa as pessoas colocassem as suas viaturas um pouco distantes das festas de forma a não 

haver problemas de trânsito. 

 

A Vereadora Sofia Martins informou que terá início no dia 3 de agosto a realização de uma 

grande obra de infraestruturação de água, saneamento e rodoviária na Estrada Municipal 510 e 

na Rua Andrade Evans na freguesia de Santo António da Charneca, é uma obra que durará 

cerca de 6 semanas e que consiste na substituição de duas condutas de água, a  substituição 

dos coletores, em que atualmente é feito por um coletor unitário e que passará a ter coletores 

pluviais e domésticos. 

Informou, também, que se irá proceder á pavimentação da Avenida do Bocage, lado Poente, 

entre a avenida da Liberdade e a Rua Miguel Bombarda, seguidamente irão passar para a 

Avenida da Escola Fuzileiros Navais até á Rua D. João de Castro, a Rua Capitão Oliveira e 

Carmo, Rua da Paz, Avenida M.F.A. junto ao Hospital, Rua Calouste Gulbenkian, Rua da 

Estremadura e no Lavradio será na Avenida J.J. Fernandes, Avenida das Nacionalizações e 

Rua Estevão Amarante, esta empreitada de pavimentação terá uma duração de 90 dias,  e que  

tem um valor estimado de 400 mil euros. 

O município terá recebido várias denúncias de munícipes que foram abordados por algumas 

empresas que se deslocam às suas residências apresentando alguns equipamentos 

domésticos para tratamento de água distribuída na rede, pelo que informa que a água do 

município é uma água muito boa, de grande qualidade pelo que recebeu nos últimos 2 anos o 

selo da qualidade , cumprindo-se  todos os indicadores atingindo quase os 100%, sendo a água 

mineralizada, equilibrada e que tem todos os saís necessários para a saúde pública. 

 

O Vereador Rui Lopo informou que deu entrada na autarquia o pedido de licenciamento de 

remoção de terras, da movimentação de terras, do investimento que está previsto em Palhais 

de uma empresa de grande dimensão multissectorial no qual o principal ramo de atividade será 

alimentar e de logística alimentar, pelo que será um passo significativo para o desenvolvimento 

daquela área. Fez referência às obras na Avenida das Nacionalizações, uma obra que decorre 
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de um processo de licenciamento do posto de abastecimento que está nas imediações, tendo  

sido exigido como contrapartida do licenciamento a realização de  algumas infraestruturas, tais 

como as de mobilidade, a elaboração de duas  rotundas nos dois cruzamentos . 

 

O Vereador Bruno Vitorino iniciou a sua intervenção cumprimentando a URPIL pela 

organização das Festas do Lavradio. 

Solicitou informação sobre o estado das ruas do concelho, concretamente na Rua Augusto 

Valegas nos Fidalguinhos e na Rua Diogo Cão no Alto do Seixalinho . 

Informou da realização, no dia 31 de Agosto , nos Paços do Concelho a assinatura de um 

protocolo para a construção da esquadra de Polícia de Segurança Pública do Barreiro, pela 

Ministra de Administração Interna e pelo Sr. Presidente de Câmara , em que a autarquia 

disponibilizou o equipamento e a obra estará a cargo da autarquia, tendo sido desbloqueadas 

verbas por parte do governo. 

Questionou sobre a existência de um conjunto de verbas que o governo deu instruções às 

CCDR, que em vez de serem devolvidas a Bruxelas, verbas essas de fundos comunitários, 

poderiam ser negociadas com algumas autarquias para serem utilizadas como reforço da 

tesouraria no sentido de poderem ser  afetadas a obras que então em curso ou a realizar , 

pretendendo assim, saber  se existe alguma estimativa dessas verbas. 

 

A Vereadora Sofia Martins agradecendo as palavras do Sr. Vereador Bruno Vitorino sobre o 

“Café Barreiro” informou que a obra irá ter inicio ainda este ano e que o funcionamento da 5ª 

Esquadra do Barreiro estará previsto para o 1º trimestre do ano de 2016. Informou, ainda, estar  

previsto iniciar na próxima quinzena a obra de arranjos exteriores da EB n.º 2 do Lavradio que 

já esteve adjudicada mas por motivos de inviabilidade dos vários empreiteiros, só foi possível 

avançar neste momento, estando também a terminar a obra no Bairro Alfredo da Silva e que na 

próxima quinzena irá avançar com a obra de arranjo exteriores que além da construção de um 

polidesportivo fixo existirá também uma zona de brinquedos para que as crianças possa 

usufruir. 

 

O Sr. Presidente informou que entre a Administração do Porto de Lisboa, a Câmara Municipal 

do Barreiro, a Câmara Municipal do Seixal, as Infraestruturas de Portugal, a Baia Tejo e uma 

outra empresa que de momento não se recordava, foi feita uma candidatura a Bruxelas a 

Fundos Comunitários para financiar um conjunto de projetos, estudos, com vista à construção 

do Terminal Multimodal do Barreiro, ou seja, o Terminal de contentores do Barreiro, essa 

candidatura foi aprovada mas ainda não foi remetida a sua formalização, é uma aprovação de 6 
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milhões de euros, um valor com significado financeiro sendo uma candidatura muito importante 

para o desenvolvimento do Concelho. 

No âmbito da “Estratégia, Uma Memória e um futuro para o Barreiro” ou seja, “Barreiro, 

memória e futuro” existe um conjunto de iniciativas de aspetos de visitação e de turismo em que 

passamos a ter disponíveis os áudio-guias, bicicletas no posto de turismo e acabou de ser 

colocado a sinalética de apoio à visitação no concelho do Barreiro. 

No entanto, como já tinha sido mencionado pelo Vereador Bruno Vitorino irá ser assinado na 

próxima sexta-feira um Protocolo entre a Câmara Municipal do Barreiro e a P.S.P. com a 

presença da Sra. Ministra da Administração Interna para construção da esquadra de polícia do 

Barreiro no antigo “ Café Barreiro” , com vista a servir a população do Barreiro. 

 

De seguida e após as intervenções, passou-se à discussão das seguintes Moções, que após 

apresentação dos documentos, foi por todos os presentes manifestado o seu acordo. 

SAUDAÇÃO AOS ATLETAS DE BASQUETEBOL E TREINADOR DOS CLUBES DO CONCELHO 

PRESENTES NAS SELEÇÕES NACIONAIS 

Proveniência: Vereadora Regina Janeiro.  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 237/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo B”. 

 

ACEITAÇÃO DE DONATIVO PARA AS FESTAS DO BARREIRO 2015 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural. 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 238/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo C”. 

 

APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO: AQUISIÇÃO DE PARCELAS DE TERRENO EM 

ALBURRICA DESIGNADA POR “MOINHO GRANDE” 

Proveniência: Vereador Rui Lopo.  

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentado pelo Vereador Rui Lopo, que passou a integrar a deliberação nº 239/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo D”. 
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- ORDEM DO DIA – 

 

1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PRIVADA DE CMB REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2015 

Proveniência: Secretaria-Geral 
 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 240/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo E” 

 

2. TARIFAS A APLICAR AOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS 

 

Proveniência: Gabinete Municipal de Desenvolvimento Económico e Estratégico 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 241/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo F” 

 

3. TARIFAS A APLICAR NO ALUGUER DE BICICLETAS NO POSTO DE TURISMO 

Proveniência: Gabinete Municipal de Desenvolvimento Económico e Estratégico 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 242/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo G” 

 

4. PROCEDIMENTO PARA “AQUISIÇÃO DE DEZ VIATURAS LIGEIRAS DE MERCADORIAS COM 

CABINE DUPLA E CAIXA DE CARGA EM MADEIRA, ATRAVÉS DO SISTEMA DE LOCAÇÃO 

FINANCEIRA, COM RETOMA DE CINCO VIATURAS LIGEIRAS E DE UMA VIATURA PESADA”. 

RATIFICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA FÓRMULA DE CLASSIFICAÇÃO DO CRITÉRIO  “PE – 

PRAZO DE ENTREGA”. 

Proveniência: Divisão de Intervenção no Espaço Público e Equipamentos Municipais 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 243/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo H” 
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5. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE AO GRUPO CORAL 

ALENTEJANO “OS AMIGOS DO BARREIRO” 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 244/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo I” 

 

6. ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DO MOINHO DE MARÉ PEQUENO E 

DOS MOINHOS DE VENTO DE ALBURRICA COMO CONJUNTO DE INTERESSE MUNICIPAL 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 245/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo J” 

 

7. PAGAMENTO DE FRANQUIA 

Proveniência: Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 246/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo K” 

 

8. PAGAMENTO DE FRANQUIA 

Proveniência: Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 247/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo L” 

 

9. USUCAPIÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DA RUA TERESA BORGES 

Proveniência: Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com 3 abstenções dos Vereadores Frederico Rosa, 

Rui Faria e Joana Branco, a proposta acima referenciada subscrita e apresentada pelo Senhor 

Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 248/2015 encontrando-se inserta no final 

desta ata como “Anexo M” 

 



ATA Nº 15-29/07 2015 
 
 

 
7 

10. 5ª ADENDA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 

Proveniência: Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 249/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo N” 

 

11. DOAÇÃO DE BRINQUEDOS PELA APEEAEAV 

Proveniência: Divisão de Gestão Financeira e Patrimonial 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 250/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo O” 

 

12. ADENDA AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DO BARREIRO E A RUMO – COOPERATIVA 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL 

Proveniência: Divisão de Intervenção Social e Educação 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 251/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo P” 

 

13. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO LUGAR N.º 62 DO MERCADO ABASTECEDOR DO BARREIRO – 

PROCESSO N.º 473/C 

Proveniência: Gabinete de Serviços Urbanos 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 252/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo Q” 

 

14. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE AUSÊNCIA DO CONCESSIONÁRIO DO MERCADO 

ABASTECEDOR DO BARREIRO POR MOTIVO DE FÉRIAS 

Proveniência: Gabinete de Serviços Urbanos 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Presidente, que passou a integrar a deliberação nº 253/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo R” 
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15. MOÇÃO - FIM ÀS LIMITAÇÕES DA CONTRATAÇÃO 

Proveniência: Eleitos da CDU 
 

A Câmara Municipal aprovou por MAIORIA, com uma abstenção do Vereador Bruno Vitorino, a 

proposta acima referenciada subscrita e apresentada pela Senhora Vereadora Sofia Martins, 

que passou a integrar a deliberação nº 254/2015 encontrando-se inserta no final desta ata 

como “Anexo S” 

 

16. CEDÊNCIA DE TRANSPORTE AO GRUPO CORAL ALENTEJANO “OS AMIGOS DO BARREIRO” 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 

255/2015 encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo T” 

 

17. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

DO CONCELHO 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação 

nº 256/2015 encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo U” 

 

18. SAUDAÇÃO AO ATLETA NUNO RICARDO SANTOS BELCHIOR, CAMPEÃO DO MUNDO DE 

FUTEBOL DE PRAIA 

Proveniência: Divisão de Promoção Cultural 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 

257/2015 encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo V” 

 

19. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 

BARREIRO, RELATIVO AOS ALUNOS DA EB N.º 3 DO BARREIRO E ÀS 4 TURMAS DE 1º 

CICLO A FUNCIONAREM NA SEDE DO AGRUPAMENTO 

Proveniência: Divisão de Intervenção Social e Educação 
 



ATA Nº 15-29/07 2015 
 
 

 
9 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 

258/2015 encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo W” 

 

20. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

CASQUILHOS, RELATIVO AOS ALUNOS DAS SALAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DA 

ESCOLA EB 2/3 QUINTA NOVA DA TELHA 

Proveniência: Divisão de Intervenção Social e Educação 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pela Senhora Vereadora Regina Janeiro, que passou a integrar a deliberação nº 

259/2015 encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo X” 

 

21. ESCRITURA DE AQUISIÇÃO DE PARCELA – AUGI Nº 13.II – RUA DA MACHADA – SANTO 

ANTÓNIO DA CHARNECA – (LT/2/05) 

Proveniência: Divisão de Gestão e Regeneração Urbana 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, que passou a integrar a deliberação nº 260/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo Y” 

 

22. PEDIDO DE CERTIDÃO AO ABRIGO DO ARTIGO 54º DA LEI Nº 91/95, DE 2 DE SETEMBRO, NA 

SUA ATUAL REDAÇÃO – QUINTA DO GUARDA MOR – UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PALHAIS 

E COINA – (CRT/283/2015) 

Proveniência: Divisão de Gestão e Regeneração Urbana 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, que passou a integrar a deliberação nº 261/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo Z” 

 

23. ALTERAÇÃO À DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO DO 

BARREIRO EM VIGOR. (PMRAU/86) 

Proveniência: Divisão de Gestão e Regeneração Urbana 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, que passou a integrar a deliberação nº 262/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo AA” 
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24. ADESÃO AO “MAYOR´S ADAPT – PACTO DOS AUTARCAS SOBRE A ADAPTAÇÃO ÀS 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS. (DP/337) 

Proveniência: Divisão de Planeamento, Ambiente e Mobilidade 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Vereador Rui Lopo, que passou a integrar a deliberação nº 263/2015 

encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo BB” 

 

25. PROPOSTA DE ESTUDO PARA A CRIAÇÃO DO BALCÃO DO MUNÍCIPE 

Proveniência: Centro de Educação Ambiental 
 

A Câmara Municipal aprovou por UNANIMIDADE, a proposta acima referenciada subscrita e 

apresentada pelo Senhor Vereador Bruno Vitorino, que passou a integrar a deliberação nº 

264/2015 encontrando-se inserta no final desta ata como “Anexo CC” 

 

- PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO - 

 

Encerrada a ordem de trabalhos, nos termos do disposto no art.º 49º nº 1 da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, fixou o Sr. Presidente um período de intervenção aberto ao público e 

convidando – lo a fazerem a sua inscrição. 

 

O munícipe Sousa Pereira como sugestão informou que com as obras na Avenida das 

Nacionalizações e como todo o espaço envolvente será reformulado, que se voltasse a dar à 

zona entre a entrada do Lavradio e a rotunda junto à Escola do Álvaro Velho, que aquele 

espaço voltasse a ter o nome de Avenida dos Descobrimentos, no entanto poderia ficar como 

está o restante nome em continuação dessa mesma rua. 

Até poderia subscrever uma proposta que foi elaborada por João Saraiva nas redes sociais em 

que o espaço entre as duas rotundas se passasse a chamar Avenida ou Troço “José Roberto 

Pereira, o Zuta”, que foi um homem do Lavradio, que muito contribuiu para aquela terra tendo 

mais tarde falido, morrendo na miséria. A rua onde é atualmente a “Rua do PCP”, Rua Luis de 

Albuquerque tinha antigamente o nome dele e quando ele morreu na miséria foi-lhe retirado o 

seu nome à rua. Na Baixa da Banheira onde faleceu, ainda, existe uma rua com o seu nome e o 

Lavradio que é a sua terra não tem, pelo que esse troço que eram as salinas que lhe 

pertenciam pudesse então ter o nome de “José Roberto Pereira, o Zuta” . 
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Sugeriu, também, que as duas rotundas que irão existir pudessem ter como designação a 

“Rotunda das salinas “ e a “Rotunda do Bastardinho”. 

 

A Vereadora Regina Janeiro informou que esta sugestão como outras, deveriam ser remitidas 

à Comissão de Toponímia, a autarquia tem uma Comissão de Toponímia onde estão todas as 

freguesias, várias entidades do concelho e também algumas pessoas , que fosse remetido por 

correio eletrónico, que posteriormente seria encaminhado para a Comissão. Todas as 

sugestões são bem-vindas apesar de no momento não existir novas construções devido ao 

momento difícil que o país atravessa, mas que ficarão registadas todas as sugestões enviadas 

pelos munícipes para novas designações de toponímia. 

 

- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO - 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, pelas vinte horas e 

dez minutos, nada mais havendo a tratar da qual, para constar, se lavrou a presente ata, nos 

termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 

 - APROVAÇÃO DA ATA -   

 

As deliberações constantes desta ata foram aprovadas em minuta, para efeitos de 

executoriedade imediata.  

Para constar e produzir os seus efeitos legais, lavrou-se a presente ata que, após lida e 

aprovada por UNANIMIDADE na reunião de dezanove de agosto do ano de dois mil e quinze, vai 

por mim ser assinada, Carla Sofia Monteiro, Assistente Técnica, que a lavrei na qualidade de 

secretária e pelo Sr. Presidente da Câmara Carlos Humberto de Carvalho. 

 

 

                   O Presidente                                                                        A Secretária  

 
________________________________                           ______________________________  
      (Carlos Humberto de Carvalho)                                                 (Carla Sofia Monteiro) 

 


