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Ata n.º 6/16 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 29 de Junho de 2016 

 
Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma 

horas, no Auditório da Biblioteca Municipal reuniu a Assembleia Municipal do Barreiro, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 
1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA  

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 
atividade municipal bem como da situação financeira do município de acordo 
com o artigo 25º nº 2 al. c) da Lei nº 75/2013 de 12/09.  

3.2 Documentos de prestação de contas consolidadas entre a Câmara Municipal 
do Barreiro e os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro 
do ano de 2015.  

3.3 Designação de júris para procedimentos concursais de pessoal dirigente do 
Município do Barreiro.  

Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 

21.30 horas, registando-se a presença de 28 deputados municipais, conforme lista 

de presenças anexa à ata, não estando presentes o Deputado Rui Ferrugem e os 

Deputados eleitos pelo MRPP e MCI. 

 

O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos 

Humberto Palácios Pinheiro de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis 

Ferreira, Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Rui Pedro Gaspar Lopo, Sónia 

Isabel Oliveira Lobo e Teresa Costa 

 

A Mesa é composta pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira, pelo primeiro Secretário Vitor Manuel Batista Ribeiro dos 

Santos e pela Secretaria segunda secretária Teresa Guerreiro. 
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal Procedeu ao início da sessão 

com a informação sobre os senhores deputados em regime de substituição. 

 
CDU 
Deputado Jorge Espírito Santo – Deputado Carlos Bucho 

Deputado José António Batata – Deputado Silvia Baião 

Deputada Alexandra Silvestre – Deputado José Caetano 

Deputada M Antonieta Oliveira – Deputado Mendes Ferreira 

 
PS 
Deputada Zélia Silva – Deputado David Rodrigues 

Deputada Ana Gomes Silva – Deputada Teresa Guerreiro 

 
PSD 
Deputado Hugo Cruz – Deputada Patricia Ferreira 

 
BE 
Deputado Mário Durval – Deputado Manuel Sabino 

 
1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 

Dr. Feijão – Interveio dizendo: 

Há pouco mais de dois meses, nesta sala, numa sessão, foi colocada a questão, se 

alguém conhecia algum concelho no pais, que pela pratica se identificasse mais 

com o espirito do Serviço Nacional de Saúde, do que o concelho do Barreiro, e 

dentro das pessoas presentes, estava alguém que conhecia muito bem a nível 

global, e a resposta foi o silêncio. 

Também nessa sessão foi lembrado que o Barreiro foi a 1.ª terra do pais a fazer os 

cuidados integrados de saúde e começou por uma ideia da Comissão 

Administrativa da Câmara, nessa altura, em 30 de Junho de 1974 e foi concretizada 

sem setembro, onde começaram os antigos serviços da Caixa, o Hospital e a 

Delegação de Saúde, coordenaram-se dentro do possível, numa missão que levou 

a constituição da Comissão de Saúde Local, que deu coordenadas à região de 

saúde e sub-região de saúde e mais tarde a ARS. 
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Também mo final de 1974, o Hospital do Barreiro foi o 1.º a ter um conselho geral 

com representantes da população. 

Há cerca de 40 anos o Barreiro começou a fazer sessões de esclarecimento e 

informação á população sobre enfarte do miocárdio, gravidez, diabetes e outras, e 

nessa altura foi feito pela 1.ª vez o rastreio a todas as crianças das 4 classes da 

instrução primária, in loco, e posso dizer que eram mais crianças do que são hoje, 

passava largamente dos 10 mil, que levou um ano inteiro a fazer, aos olhos e aos 

ouvidos. 

No ano seguinte foi feito o rasteio às crianças da 4.ª classe, também aos olhos, aos 

ouvidos, à diabetes e a tensão arterial, todas estas coisas foram realizadas antes 

da criação do Centro Nacional de Saúde. 

Agora o que me traz aqui é outra questão, a Clinica Frater (não estou a falar em 

nome da clinica, mas sim eu meu nome individual, mas sei o que estou a dizer) 

finalmente foi recebida pelo Senhor Ministro da Saúde, que se fez acompanhar pelo 

Secretário de Estado Adjunto, pela presidente da ARS e pelo Centro Hospital 

Barreiro Montijo. 

Sabem que a Frater tem cerca de dez propostas para o Barreiro, todas são 

conhecidas, estão todas de pé, dentro dos seus condicionalismos. 

Estamos neste momento a intensificar a parte da medicina hiperbárica, só em 

linhas gerais para dizer que é um tratamento único que em certas situações salva 

vidas. 

Em Portugal só existe uma no Hospital Militar e outra no Hospital Pedro Hispano, 

em Matosinhos. Nos temos diligenciado de várias maneiras e com apoios de 

entidades fora do Barreiro, temos tido o apoio de uma Associação Nacional e de 

uma entidade de um concelho do nosso distrito. 

Eu como Barreirense, fico muito triste, para concluir, deixem-me só citar uma 

reflexão que eu acho que é importante. 

Hoje a vida em sociedade é determinada por três setores, o poder, o dinheiro e os 

valores, mas a opção tem que ser óbvia, o dinheiro gasta-se, o poder acaba e os 

valores numa poderão morrer. 

 

2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA  

Foram entregues 7 moções que seguidamente vão ser lidas pelos deputados 

municipais de cada uma das forças politicas que as apresentam e que serão anexadas 

no final da ata. 
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MOÇÃO - Reposição de Freguesias – Doc. A 

MOÇÃO - Pelo Direito da População do Concelho do Barreiro ao Transporte 
Público e à Mobilidade – Doc. B 
 
SAUDAÇÃO - Festival da Liberdade – Doc. C 
 
MOÇÃO - Pela Defesa da Escola Pública, Gratuita, Universal, Inclusiva e de 
Qualidade – Doc. D 
 

Moção - Educação: pela construção de uma cidadania ativa e responsável – 
Documento E 
 

MOÇÃO – Escola Básica 2, 3 Álvaro Velho – Doc. F 

Voto de Pesar - JOSÉ CARO PROENÇA: Um Homem da Terra, Um Homem do 
Mar – Doc. G 
 
Deputado José Paleta (CDU) - Enviamos as nossas cordiais saudações, a nossa 

solidariedade com órgãos representativos dos trabalhadores ferroviários, 

designadamente o sindicato e a comissão de trabalhadores, que denunciaram e 

protestaram indignados com mais um acontecimento que contatamos e que a nosso 

ver é preocupante, trata-se da transferência de um serviço existente há muitos anos 

que é o comboio Pronto-Socorro que servia todo o sul do pais e estava sediado aqui 

no Barreiro. 

A administração das infraestruturas de Portugal decidiu que estes serviços deveriam 

se localizar no Entroncamento. 

A leitura que nos fazemos, solidários com os trabalhadores, é que se trata de mais 

uma concentração de serviços no centro do Pais, portanto fora do Barreiro, aquilo que 

nos designamos mais uma machadada, no Polo Ferroviário do Barreiro. E 

reafirmamos acompanhando todas as lutas de trabalhadores da EMEL, que o Barreiro 

tem todas as condições para que exista neste Concelho o Polo Ferroviário. 

O que nos entendemos é que a concertação, a reparação e a manutenção do material 

ferroviário pode ser feito no Barreiro, naquele local ou em qualquer outro no Concelho. 

E neste caso mantemos as preocupações e reiteramos a nossa solidariedade com os 

trabalhadores da EMEF 
 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Solicita o seguinte pedido de esclarecimento: 

Gostaria de saber quando é que foi implantada essa medida. 
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Deputado José Paleta (CDU) Diz que essa medida foi tomada em Maio para ter 

efeitos no mês de Junho. 

 

Deputado Amilcar Romano – PS – Pedido de Esclarecimento relativamente à Moção 

da Reposição da Freguesias, não sei se nós não vamos correr o risco de cada uma 

das bancadas apoiar o seu projeto Lei, será muito mau se assim for, por outro lado, 

insistir numa tónica de retroceder sem que haja um estudo ou um plano elaborado, 

sem que haja uma avaliação nos vários domínios sobre cada território, acho muito 

mau, eu declaro já o meu sentido de voto de abstenção. 

Relativamente à saudação pela iniciativa e bem da AMRS, era para perguntar se a 

AMRS será a primeira vez que desenvolveu uma ação deste tipo no Barreiro. 

Sobre a Moção dos transportes, isto parece-me uma moção da Área Metropolitana de 

Lisboa, mas também tem cabimento aqui no nosso Município, mas eu não deixei de 

ficar perplexo, nomeadamente pelas considerações que estão aqui, que parecem de 

autocritica porque no anterior mandato, todos os aumentos que foram propostos pelo 

Secretário de Estado Sérgio Monteiro foram aplicados aqui nos TCB, sendo esses 

aumentos da exclusiva responsabilidade da Câmara Municipal mas também há 

algumas revisões de carreiras, e bem, acho que estes projetos s\ao dinâmicos. Só 

temos que ficar atentos, não só as necessidades, para responder aos munícipes do 

Barreiro, mas também mantendo e tendo sempre como objetivo o equilíbrio financeiro 

como é evidente, mas não deixou de me parecer um exercício de auto critica. 

 

Deputada Madalena Alves Pereira – PS – É um pouco na sequência do meu 

camarada Amilcar Romano, não vinha aqui evidenciar a auto critica mas um auto 

elogio, com o qual em qualquer circunstância, não subscrevo num Órgão como a 

Assembleia Municipal, seja qual for a força politica no Governo, na cidade ou do país. 

Entendo que a A.M. é um órgão, que fiscaliza, que acompanha que recomenda, mas 

não tenho que saudar aquilo que deve ser o trabalho responsável de cada um dos 

eleitos e por isso relativamente à Moção A, entendo que não deve a A.M. saudar a 

Assembleia da Republica pelos agendamentos do debate. A. A. Republica está a 

cumprir o mandato para o qual foi eleita e recordo que quase todos os partidos 

políticos que apoiam e subscrevem este entendimento, todos eles revindicam nos 

seus programas de ação e de eleição nas suas candidaturas, de facto a revisão da 

reforma administrativa, e portanto saudar por aquilo que é cumprir o seu mandato, 
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para o qual foram eleitos, parece-me que é desnecessário, quando não, até uma 

forma desresponsabilizado daquilo que é a responsabilidade do mandato. 

Da mesma forma que saudar a AMRS da qual o Município do Barreiro faz parte de 

fazer aquilo para qual foi eleita, que está mandatada que tem as nossas contribuições, 

julgo que seria também desnecessário, ficaria muito melhor aqui, evidenciar para 

primeiro plano as associações que lá estiveram presentes, e que participaram, seja 

30,40, ou 502 mil, que lá tenham ido e tenha tido a oportunidade de viver este festival 

e por último, não menos importante, se calhar mais importante até dizer que me 

desagradou muito, que na Moção apresentada pela CDU, relativa a Escola Pública 

comece exatamente por saudar a CMB, se esta saudação partisse da comunidade 

educativa, acho que a A.M. deveria ficar muito satisfeita com isso. E que esta 

saudação partir da força politica que apoia a Câmara e esquecendo-se desde logo o 

papel que as Juntas de Freguesia tem aqui, não tem qualquer referência, passando de 

novo na redação, que não é alienatário, passando para segundo lugar, aquilo que são 

os profissionais que estão nas escolas todos os dias a acompanhar os alunos e que 

são eles o primeiro rosto da escola pública, também não me parece a melhor redação, 

nem a mais correta, porque as palavras não são escolhidas ao acaso. Sugeria por isso 

que fossem alteradas a redação destes textos, no que toca aquilo que evidenciei. 

Por último e são questões de pormenor e acontece quando fazemos um copi past, de 

documentos, sendo certo que as nossas atas, são sempre muito sintéticas e 

continuam a ser escassas, portanto aquilo que ficará, são os documentos que 

aprovamos. 

Algumas pequenas correções no que toca ao documento quanto à mobilidade, a A.M. 

não recomendam, mas recomenda, a A.M. considera uma violento inadmissível corte, 

A A.M. considera manifesta o apoio. O copi past deve ser corrigido, porque é este 

documento que ficará para a História. 

 
Deputado Carlos Moreira – CDU – Sobre a Moção A, gostaria de dizer, e depois de 

ouvir aqui, que pode ser um retrocesso sem que haja plano em vários domínios e 

sobre cada território se se voltar atrás. Mas isto não se chama voltar atras. Chama-se 

avançar, avançar no sentido da decisão das populações e no sentido do que foi  dito 

pelos autarcas desta terra, muitos deles aqui presentes, que votaram favoravelmente 

para a manutenção das oito freguesias do concelho do Barreiro. Hoje está provado 

que menos eleitos, torna mais difícil o trabalho para a população e que mais eleitos, 

mais pessoas no terreno, muitos deles voluntários, permite que se conheça mais 
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aprofundadamente cada um dos territórios. E era isso que acontecia no concelho do 

Barreiro e hoje com a redução de 8 para 4 freguesias, com a extinção de 7 Juntas de 

freguesia formando só 4. Tenho a certeza que é avançar que quando vamos no 

sentido de ter as 8 juntas de freguesias no Concelho do Barreiro. 

Sobre a Moção apresentada pelo Partido Socialista, a educação para a Cidadania 

ativa e responsável, eu gostaria que nas deliberações pudessem ser consideradas. 

Parece-me que era importante, era reconhecer a importância de uma escola pública 

universal gratuita de qualidade em todos os níveis de ensino. 
 

Deputada Ana Porfírio (CDU) – Em relação às observações que foram feitas e em 

relação à Moção A sobre as freguesias, eu propunha uma alteração no 2.º paragrafo; 

em vez de saudar a A.R., relevar a importância pelo agendamento de um debate na 

Assembleia da República, porque o importante aqui para nós, talvez para os Autarcas 

das Uniões de freguesias é a reposição de freguesias. 
 

Deputado Isidro Heitor PS – A minha intervenção, vai no mesmo sentido do que já foi 

feito por alguns membros da minha bancada. Eu fico extremamente preocupado, 

quando nos tivemos aqui uma reunião há 2 meses, onde aprovamos um documento 

sobre este assunto, para nós este documento está válido, esse documento reflete a 

posição da Assembleia Municipal. 
 

Deputado Vitor Nunes PSD – Relativamente aos documentos “B” e “C”, 

apresentados pela CDU, gostaria que me esclarecessem se quando aqui se menciona 

todos os operadores, eu presumo que se está a falar de públicos e privados. 
 

Deputado José Paleta (CDU) – Esta moção das freguesias, é muito importante, 

digam aos Barreirenses se estão de acordo ou não com as 8 freguesias. Nós 

entendemos que a melhor maneira de servir o Barreiro, é retomarmos as freguesias, 

se o PS não quer isso, que o diga. 
 

Deputado Paulo Deus (CDU) – Muito obrigado pelas perguntas, relativamente ao 

Passe intermodal, reafirmar o seguinte, o entendimento que a CDU tem relativamente 

a esta questão da mobilidade são essenciais para a população e para o 

desenvolvimento dos concelhos da área metropolitana, que é o que aqui estamos a 

falar e porque o passe intermodal que temos foi feito em 1980 e não corresponde já 

aquilo que é a área metropolitana de Lisboa, pensamos que é necessário reajustá-lo á 

nova realidade. Estarem incluídos todos os operadores que funcionam na AML, sejam 
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públicos ou privados, por exemplo. Setúbal não é abrangido pelo atual passe 

intermodal, Palmela também não. A necessidade da mobilidade para que as pessoas 

possa ir trabalhar e para lazer. 
 

Deputado André Antunes (BE) – Na sequência do nosso trabalho feito aqui na A.M. 

eu queria deixar aqui o meu voto de congratulação na decisão do Supremo Tribunal de 

Angola relativamente à libertação dos ativistas que estavam presos, não sendo uma 

medida definitiva, constitui um passo importante para acabar com o atropelo da 

liberdade de expressão, que se passou em Angola e que teve a conivência ao silêncio 

de algumas forças partidárias em Portugal. 
 

Deputado Hugo Abade (CDU) – Em relação à questão que o Deputado Amilcar 

Romano colocou é a quarta vez que se realiza o Festival da Liberdade, mas é a 

primeira vez que a A.M.R.S. fez uma coisa desta envergadura. 
 

Senhor Presidente Carlos Humberto – Venho pronunciar-me sobre alguns aspetos, 

um deles é manifestar o meu pessoal apoio ao voto de pesar de José Caro Proença.  

Sobre o Polo Ferroviário temos feito múltiplos contactos, com o Governo anterior e 

também já com este, porque as questões da manutenção ferroviária no concelho do 

Barreiro não só ao nível do transporte, como ao nível oficinal e independentemente da 

localização desses equipamentos na nossa opinião é indispensável ao Barreiro e aos 

projetos que o Pais tem e esperamos que venham a ser concretizados no concelho do 

Barreiro, e estou só a falar do Terminal Multimodal, mas também da 3.ª travessia do 

Tejo, porque nós não abdicaremos desta questão, e esperamos que o Partido 

Socialista mantenha aqui aquilo que tem sido o seu percurso sobre esta matéria, até 

porque considero que as ligações à Europa em ferrovia são fundamentais. 

Sobre o Festival da Liberdade, considero que foi um importante acontecimento. 

Relativamente às freguesias eu estou de acordo e não vale apenas fugir à questão, o 

Partido Socialista acha que não estão criadas as condições para que nesta legislatura 

sejam aprovadas novas freguesias, a CDU acha que devem ser repostas todas as 

freguesias em que as populações e os Órgãos Autárquicos acham que devem ser 

repostas. 
 

Deputada Madalena Alves Pereira – Queria aproveitar para me retratar sobre a 

intervenção que não deveria ter feito sobre o documento D, uma vez que na redação 

inicia por uma saudação à CMB, por razões que são públicas e óbvias para todos, que 

tenho uma ligação especial a um dos eleitos da CMB e por imperativo ético, 

8 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
naturalmente não me pronuncio sobre um documento em que seja saudada a CMB e é 

essa a razão.  
 

Presidente da Assembleia Municipal Coloca à votação as moções apresentadas: 
 

Moção A – Aprovada por maioria com votos a favor da CDU do PS e do BE, com 

votos contra do PSD e 1 abstenção do PS. 

Moção B – Aprovada por maioria, com votos a favor da CDU do PS e do BE e com 

votos de abstenção do PSD 

Moção C – Aprovada por maioria com votos a favor da CDU do PS e do BE e com 

votos de abstenção do PSD 

Moção D – Aprovada por maioria com votos a favor da CDU do PS e do BE e com 

votos contra do PSD e uma abstenção de 1 eleito do PS. 

Moção E – Aprovada por unanimidade. 

Moção F – Aprovada por maioria com votos a favor da CDU do PS e do BE e com 

votos de abstenção do PSD. 

Moção G – Aprovada por unanimidade e feito um minuto de silêncio. 
 

Declaração de voto apresentada pelo PSD – o PSD absteve-se na Moção sobre a 

Escola Álvaro Velho, porque não concordamos com a imputação das 

responsabilidades que foi feita, mas achamos que tem a mérito a proposta 

apresentada. 
 

Declaração de voto apresentada pelo Deputado André Pinotes sobre o sentido de 

voto nas Moção sobre as freguesias e sobre a Escola Álvaro Velho. 

Ponto 3.2 – Documentos de prestação de contas consolidadas entre a Câmara 
Municipal do Barreiro e os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos 
do Barreiro do ano de 2015 
 

A Vereadora Sónia Lobo – À semelhança do ano anterior, trazemos aqui a 

aprovação da prestação de contas, no fundo não é mais do que as contas individuais 

linha a linha. 
 

Aprovada por maioria com votos a favor da CDU e BE com dois votos contra do PS e 

com votos de abstenção do PS e do PSD. 
 

Ponto 3.3. Designação de Júris para Procedimentos Concursais de Pessoal 
dirigentes do Município do Barreiro 
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A Vereadora Sónia Lobo – Na última AM apresentamos aqui a abertura concursal 

para 5 assistentes técnicos e 2 lugares de dirigentes, e hoje trazemos a designação do 

Júri para iniciarmos o respetivo procedimento. Eu recordava só que nos últimos 3 

anos, passamos de 33 dirigentes para 13, também cheguei a fazer aqui este 

enquadramento na última sessão, ficamos na altura, fruto da própria legislação com 3 

lugares de dirigentes para ocupar, tendo em conta agora o Orçamento do Estado e as 

alterações legais, estamos em condições de provir mais 2 lugares de dirigentes, é o 

que estamos a fazer, é o que fizemos na altura no quadro de pessoal e dessa forma 

trazemos agora aqui a designação dos júris para iniciar o procedimento concursal, que 

é o que neste caso estamos a apresentar. 
 

Deputada Madalena Alves Pereira – Desejava saber como foi determinada a 

composição deste Júri, se foi por deterem cargo equiparado ou se houve outras 

preocupações, na determinação desta composição. 
 

Vereadora Sónia Lobo – Nós à semelhança de outros Júris, que também já aqui 

trouxemos, consideramos, por razões de proximidade, procurar dirigentes que 

pertencessem aos municípios que fazem limite como o nosso, por questões de 

facilidade de deslocação, estas pessoas. Como é óbvio, como os nossos dirigentes, 

tem um conjunto de tarefas no seu próprio Município, por isso procuramos criar-lhes 

menos dificuldades possível. A designação do Júri, refere que são pessoas de 

reconhecido mérito e nós procuramos ir ao encontro, e ter o mesmo critério com os 

últimos concursos que abrimos. 
 

Deputado Isidro Heitor – A proposta deveria inserir os curricula de cada elemento, 

para se poder deliberar em consciência. 
 

Deputada Madalena Alves Pereira – Eu queria só referir que quando coloquei aqui 

questões, que de resto, acompanho na integra aquelas que foram colocadas pelo meu 

colega Isidro Heitor, gostaria de dizer que de acordo com a Lei, a bem ou a mal, para 

se assumir determinado cargo de direção é necessário não ter só um determinado 

grau académico, mas também se exige um determinado percurso na função pública e 

nós sabemos que na Câmara Municipal do Barreiro houve técnicos que foram 

contratados e seis dias depois foram nomeados diretores de departamento, nós 

sabemos disso, e sabemos do reparo e da observação que a Inspeção de Finanças 

fez a propósito disso. Não, não é uma desconfiança é uma evidência, é um fato, está 

publicado em D.R.. Mas não é sobre essa evidência que eu quero aqui falar, eu quero 
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exatamente falar, é sobre o critério da proximidade e sobre o critério da idoneidade e 

do mérito, o que é que é isso. É como há pouco nas freguesias, logo que for possível. 

Concretizamos o que é que é isso do mérito e percebamos qual o percurso que cada 

pessoa fez. As propostas começam sempre coxas, porque estão pouco 

fundamentadas e, as explicações são elas também curtas, os trabalhos das comissões 

também servem para isso. Não somos nós o PS que está a desvalorizar esse trabalho, 

mas queremos de fato votar em consciência, conhecendo na íntegra a razão da 

fundamentação, como ela lá não está escrita, nem anexa, não existe. 
 

Deputado José Caetano – Eu gostava de manifestar a minha surpresa, por não 

compreender a forma e os princípios que levam a deputada Madalena Alves Pereira a 

não votar numa moção, porque considerou que tinha interesses em relação a C.M e 

agora já se arroga o direito se fazer críticas. 
 

Aprovado por Maioria com 18 votos a favor da CDU e BE e 10 votos contra do PS e 

PSD.  
 

ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00 15 

minutos do dia 01 de julho de 2016 constando a gravação áudio desta sessão 

arquivada, nos serviços da Assembleia Municipal. 
 

APROVAÇÃO DA ATA 
 

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

Aprovada por Maioria em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de 

2016 vai ser assinada por mim Maria C.R Assunção,  Assistente 

Técnica, que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Frederico 

Fernandes Pereira 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 
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