
             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

Ata n.º 8/16 
 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 
Realizada em 28 de setembro de 2016 

 
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 

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

Barreiro, com a seguinte agenda: 

 

Ordem de Trabalhos 

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

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

2. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  

3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA  

3.1 APRECIAÇÃO DA INTERVENÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ARTIGO 25º Nº 2 ALÍNEA C) DA LEI Nº 75/2013, DE 12 DE 

SETEMBRO.  

 

3.2 ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOS TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO.  

 

3.3 EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO 

ANDRÉ. NOVA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA DE TERRENO 

COM 660,00 M
2 

AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ.  

3.4 SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2016.  

3.5 TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI) A COBRAR NO ANO DE 2017.  

3.6 FIXAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS DE 2017, RECEITA A ARRECADAR EM 

2018.  

3.7 DERRAMA SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL EM 2016 A COBRAR NO ANO DE 2017.  

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

21.30 horas, registando-se a presença dos 31 deputados municipais, conforme lista 

de presenças anexa à ata. 
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O Executivo Camarário esteve representado pelo Senhor Presidente Carlos 

Humberto Palácios de Carvalho e pelos Senhores Vereadores, Luis Ferreira, Sofia 

Martins, Regina Célia G. Agostinho Janeiro, Marcelo Moniz, Rui Pedro Gaspar 

Lopo, Sónia Oliveira Lobo, Joana Rita Branco e Bruno Vitorino. 

 

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

Fernandes Pereira, pelo 1º Secretário Vitor Manuel Batista Ribeiro dos Santos e 

pela 2ª Secretária Ana Mª Gomes da Silva. 

 

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal Procedeu ao início da sessão 

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

 
CDU 
Deputada M Antonieta Oliveira – Deputado Carlos Bucho 

Deputado Rui Ferrugem – Deputada Silvia Baião 

Deputado Hugo Abade – Deputado Alfredo Falcão 

Deputado José Paleta – Deputado Carlos Marques 

 
PS 
Deputado Ricardo Rosado – Deputado A. Couceiro Machado 

Deputada Madalena A. Pereira – Deputada Teresa Guerreiro 

Deputado Amilcar Romano – Deputada Filipa Pinto 

Deputado Carlos Guerreiro – Deputado David Rodrigues 

 
PSD 
Deputado Hugo Cruz – Deputada Ana Isabel Lopes 

 
BE 
Deputado Mário Durval – Deputado Manuel Sabino 

 
O Presidente da Assembleia Municipal devido à extensão dos trabalhos apelou 

ao esforço coletivo para a sua conclusão nestas reuniões de hoje dia 28 e de 

amanhã dia 29 de setembro, até pela ausência do Barreiro do Senhor Presidente 

da CMB a partir dessa data. Depois saudou com agrado a razoável presença de 

público na assistência e pergunta se alguém pretende intervir. Havendo dois 

inscritos, deu a palavra ao 1º interveniente, o qual anunciou pelo nome registado. 
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1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO 

REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

Sr. Manuel Oliveira – Indicar que a sua área de residência é na Rua Miguel Pais e 

é sobre a intervenção de fundo, que aí foi efetuada, que coloca as seguintes 

questões: A 1ª tem a ver com o fato de nesta rua, tão longa, apenas existirem 2 

passadeiras (junto ao SAMS outra próximo Escola Alfredo da Silva). Diz que a 

questão já foi assinalada por diversos residentes, sem qualquer resposta até agora. 

Refere tratar-se de uma artéria muito movimentada quer por veículos quer por 

peões e, se estes têm de atravessar sem as condições de segurança que teria 

numa passadeira, a situação piora porque, a ausência das mesmas, leva a abusos 

de velocidade que podem ocorrer em lamentáveis acidentes ou atropelamentos; A 

2ª refere os terrenos junto ao Rio, nas traseiras daquela Rua, onde abusivamente 

utilizam como “parque de estacionamento selvático e conduções vertiginosas” 

impróprias para o local mas, dado não ter conhecimento, quer quanto ao 

proprietário do terreno quer das competências da própria CMB nesta matéria, deixa 

apenas um alerta. O 3º ponto é saber quais os motivos que levaram a CMB a deixar 

de proceder à recolha de resíduos sólidos urbanos durante o fim-de-semana, 

considerando que é um dos concelhos que aplica a taxa máxima de IMI permitida 

por Lei. Disse. 

 

Senhora Mafalda Monteiro - Residente na Freguesia de PALHAIS – Diz que a 

freguesia está a morrer e aponta como uma das causas a anulação da carreira 16, 

sem que a carreira 6 faça a conveniente substituição quer em termos de horários 

quer de percursos pois quando, proveniente de Coina, passa por Palhais vem já tão 

cheia que ninguém consegue entrar e outras vezes nem param. As carreiras 9 e 10 

também não estão a suprir as reais necessidades. Por consequência, diversos 

munícipes, com crianças em idade escolar, inúmeras vezes têm sentido muita 

dificuldade em que os seus educandos cheguem atempadamente às aulas. É uma 

realidade para a qual quer alertar esta autarquia. Disse. 

 

Presidente da Assembleia Municipal - Dado que não existem mais inscritos o 

Presidente passa ao 2º ponto. 

2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 

Foram entregues 8 moções, assinaladas com as letras “A” a “H” que seguidamente 

vão ser lidas pelos deputados proponentes e, no final, anexas à presente ata. 

3 
 



             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
            ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
MOÇÃO “A” (CDU) – FOGOS FLORESTAIS Que em caso de aprovação deve ser enviada 

a: P. Civil Local; BVSS; BVBCSP e Órgãos de Comunicação Social Local. 

 
MOÇÃO “B” (PS) – VOTO DE LOUVOR – CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO BARREIRO. 

 

MOÇÃO “C” (CDU) – 5.ª ESQUADRA DA P.S.P. NO EX - CAFÉ BARREIRO 

 

MOÇÃO “D” (PS) – NOVA ESQUADRA DA POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA 

 
MOÇÃO “E” (CDU) – MUDAR A POLITICA DE SAÚDE AO ENCONTRO DAS 

NECESSIDADES DOS CIDADÃOS 
 

MOÇÃO “F” (CDU) - VOTO DE PESAR – PAULO TRINDADE 

 
MOÇÃO “G” (PS) – VOTO DE PESAR – ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA 

 
MOÇÃO “H” (CDU) – VOTO DE PESAR – ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA 

 

O Presidente da Assembleia Municipal – Após leitura das 8 moções com as 

correções introduzidas, são concedidos 5 minutos de intervalo para reflexão e que, 

no reinício dos trabalhos, vão ser colocadas a votação. 

 

Reinício dos trabalhos - Senhor Presidente da CMB para esclarecimentos. 
 

Presidente da CMB – Cumprimenta todos os presentes e congratula-se pela iniciativa 

dos deputados ao apresentar uma saudação aos bombeiros que tanto fazem pela 

população e também pelos merecidos Votos de Pesar apresentados. Diz que o 

Presidente da CMB fez várias intervenções públicas sobre a situação hospitalar e é 

uma questão fundamental a necessidade absoluta de não prosseguir uma politica de 

desinvestimento neste centro Hospitalar e de terciarização o que pressupõe uma 

aposta nos recursos humanos, em novas valências e tecnologias, uma aposta em 

novos esquipamentos e instalações e em resolver o problema das urgências, entre 

outros. E seja qual for o Conselho de Administração ou o Governo que o tutele este 

será sempre do nosso ponto de vista um problema de políticas. Sobre a esquadra da 

PSP no Ex Café-Barreiro, confirmo o que disse a Senhora Secretária de Estado da 

Administração Pública sendo que a Câmara disponibiliza o edifício, fez e suportou os 
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custos do projeto, fará os arranjos exteriores da envolvente, lança o concurso e paga a 

obra; A Administração Central transfere para a CMB em 2016, 2017 e 2018 o valor dos 

custos de reabilitação do projeto. Em aspetos centrais do município, dos seus desejos, 

sonhos e estratégia, estejamos todos de acordo e, no possível, trabalhar em conjunto 

para a sua concretização. Diz que tem trabalhado sem pretensão de louvor, também 

sem atribuir culpa ou acusar quem quer que seja se algo entravar ou não correr como 

pretendia mas, sinceramente não deixa de realçar a estranha coincidência que 

observou na pág. de Facebook, do Deputado André Pinotes, aquando da visita da 

Senhora Secretária de Estado ao Barreiro onde, das 3 fotos publicadas, 

estranhamente o Presidente da Câmara não aparece em nenhuma, quanto ao 

comentário “ É uma excelente noticia para o Barreiro. É mais uma prova do que o 

Governo do PS tem feito pela melhoria da qualidade de vida dos Barreirenses…” Ora 

se o Deputado André Pinotes pode dizer isso, porque critica outros de falar algo um 

pouco diferente tendo em conta a sua diferença de apreciação politica como é o caso 

do Presidente da Câmara. Disse. Agradece. 

 

Deputado Vitor Nunes (PSD) Pedido de esclarecimento quanto à Moção “E” no 

Ponto 1 – onde diz “…Saúda… “ - Quem saúda ?; 

Ponto 4 – onde diz “…Exige…” – A quem exige ? 

 

Deputado André Pinotes (PS) Congratula-se pelo Presidente da CMB elevar a 

sua pág. de Facebook ao nível de um Órgão como é a AM e dá-lhe os 

parabéns pela modernidade digital, não acompanhada pelos serviços 

camarários, mas que constata que o presidente acompanha. Não pretende 

discutir taças, que afinal são dos barreirenses e lança um repto à CDU para 

que tenha o devido reconhecimento por todos os que fizeram parte do projeto 

da 5.ª Esquadra da PSP no ex-café Barreiro tal como todos, incluindo 

oposição, reconhecem o trabalho do Presidente da Câmara, aliás referido na 

sua página, concluindo  
 

Deputado Espirito Santo (CDU) Esclarece o Deputado do PSD que a única entidade 

que nomeia ou demite Conselhos de Administração é a entidade que Tutela desse 

Órgão, isto é de Lei e não pode haver nenhuma confusão, daí se percebe a quem a 

saudação no ponto 1 da moção “E” se dirige. 
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Deputada Dulce Reis (CDU) - Diz que a CDU pretende manter o texto da Moção “C” 

embora reconheça que outras entidades também têm tido a sua participação. 
 

MOÇÃO “A” (CDU) – FOGOS FLORESTAIS Que após aprovação seja enviada: P. 

Civil Local; BVSS; BVBCSP e Órgãos de Comunicação Social Local. 

Aprovado por Unanimidade 
 

MOÇÃO “B” (PS) – VOTO DE LOUVOR – CORPORAÇÕES DE BOMBEIROS DO 

BARREIRO. Aprovado por Unanimidade 
 

MOÇÃO “C” (CDU) – 5.ª ESQUADRA DA P.S.P. NO EX - CAFÉ BARREIRO  

Na 3ª linha 3º § “… caraterísticas que potencia “ é acrescentada a palavra que. 

Aprovada por Maioria com 21 votos a favor da CDU, PSD, MCI, um BE e 10 

abstenções do PS, MRPP e o outro BE. 
 

MOÇÃO “D” (PS) – NOVA ESQUADRA DA POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA Na 2ª 

linha 2º § “…julho ultimo” substituir por Julho 2016. Na 1ª linha 4º § substituir 

“…pleno no decorrer do próximo ano” por “no mais breve intervalo de tempo 

possível tendo em conta procedimentos como o contrato inter administrativo e 

o concurso que são necessários ainda …”Aprovada por Unanimidade 
 

MOÇÃO “E” (CDU) – MUDAR A POLITICA DE SAÚDE AO ENCONTRO DAS 

NECESSIDADES DOS CIDADÃOS -  1ª linha 5º § retirar a palavra programada. 
Aprovada por Maioria com 29 votos a favor da CDU, PS, BE, MCI e MRPP e 

2 votos contra do PSD. 
 

MOÇÃO “F” (CDU) - VOTO DE PESAR – PAULO TRINDADE 

Aprovada por Unanimidade 
 

MOÇÃO “G” (PS) – VOTO DE PESAR – ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA 

Aprovada por Unanimidade 
 

MOÇÃO “H” (CDU) – VOTO DE PESAR – ANTÓNIO JOSÉ FERREIRA 

Aprovada por Unanimidade 
 

É feito 1mn de silêncio correspondente aos Votos de Pesar apresentados. 
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Deputado Vitor Nunes (PSD) – Declaração de voto - MOÇÃO “E” (CDU) diz que 

efetivamente o Governo do PSD, numa situação de emergência, por motivos 

sobejamente conhecidos, teve que fazer muitas restrições, como a própria CMB 

também teve que fazer várias opções no seu orçamento uma vez que o dinheiro não 

dava para tudo. Portanto, a saúde, como um bem fundamental deve ser vista numa 

polícia realista de salvaguarda dos direitos fundamentais e foi o que se fez, daí a sua 

discordância em que se esteja aqui a considerar “a destruição programada dos 

serviços…”. A CDU e demais partidos favoráveis a esta moção passam carta branca 

ao Governo do PS mas exigem-lhe que dote a Nova Administração do Hospital de 

todos os meios necessários, o que parece, no mínimo, de grande ligeireza. Por fim 

quando se diz que a AM vai manter a sua intervenção ou estamos perante uma 

redundância, já que a AM não iria prescindir das suas competências, ou o que aqui 

está é uma ameaça e nesse caso subscrita também pelo PS que está no Governo e 

votou a favor o que é muito feio. 
 
Deputado Ricardo Rosado (PS) – Declaração de voto - MOÇÃO “E” (CDU) diz que 

não esperava que o PSD reconhecesse que havia a possibilidade de fazer diferente, 

como noutros países intervencionados, sem mexer na política de saúde como o 

fizeram e cujos danos são de tal ordem que só nos próximos 3, 4 anos poderão ser 

convenientemente avaliados. Lamenta que o PSD não compreenda o teor da moção 

que não trata de passar cheques em branco mas de dizer que esta Assembleia está 

aqui para cumprir a sua missão de defesa dos direitos dos cidadãos e por 

compreender isso é que votaram a favor. 
 
Deputado André Pinotes (PS) – Declarações de voto (2): - Sobre a moção “E” 

Serviço Nacional de Saúde… diz que o PS votou favoravelmente, depois de ter o 

cuidado de fazer retirar do texto, certas intenções que se poderiam inferir na palavra 

premeditada, pois o SNS tem sido muito mal tratado mas não querem considerar, que 

por uma atuação premeditada. Quanto à utilização do termo “ligeireza” pelo deputado 

do PSD responde que “ligeireza” é a forma como o anterior Governo (PSD) tratou a 

comparticipação dos tratamentos para a hepatite C, cujo ministro só procedeu à 

aprovação após uma atitude desesperada de um doente invadir a Assembleia da 

República e forçar uma intervenção, largamente noticiada e conhecida de todos. 
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“Ligeireza”, continua, foi quando numa AM extraordinária o PSD não esteve presente, 

sequer para, à semelhança do que hoje fez, e respeitamos, votar contra. E 

reconhecendo que esta Nova Administração não será o culminar do tudo o que está 

mal, poderá ser um começo de uma nova situação; 

- Sobre a moção “C”, a abstenção sobre a 5ª Esquadra da PSP que lamenta, justifica-

a pelo fato de, além do importante papel da CMB existem outros intervenientes no 

processo que não estão considerados na saudação como é o caso da aquisição do 

imóvel por anterior executivo, PS, bem como a intervenção do Senhor Ver. Bruno 

Vitorino na A.R. e que a CDU não esteve disponível para integrar no texto. 
 

O Presidente da Assembleia Municipal – Considerando o avançado da hora 

propõe-se alteração da ordem de trabalhos deixando a informação escrita do 

Presidente para a reunião de 29.09.2016 passa-se, com a total concordância dos 

deputados, à discussão dos seguintes pontos: 
 

3.2 ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOS TRANSPORTES COLETIVOS DO 
BARREIRO.  

 
Vereador Rui Lopo – Para dizer sucintamente que se trata de um reforço ao quadro 

de pessoal dos TCB exclusivamente direcionado a motoristas que, por motivos 

sobejamente conhecidos de exigência na legislação aprovada pelo anterior Governo, 

deixou no limite os recursos humanos nesta área e piorou com a posterior reforma de 

alguns funcionários, casos de doença e a requerer trabalho melhorado de outros, o 

que nos obriga a um reforço nesta área.  

 

Deputada Zélia Silva (PS) – Agradece as explicações do Senhor Vereador e coloca 

algumas questões que não conseguiu discernir nomeadamente a questão de € 30.300 

euros de custos que com estas alterações que não percebe se anuais, mensais ou 

adicionais pelo aumento do quadro de pessoal sobre os vencimentos, porque na 

dotação orçamental, refere despesas de pessoal com novas contratações mas, 

multiplicando as varias possibilidades, não conseguiu apurar a que dizia respeito este 

valor. Sobre a mobilidade inter-carreiras parece interessante que os trabalhadores 

vejam nestas situações a possibilidade de melhoria não só remuneratória mas também 

de progressão e apraz perguntar um assunto que vem sempre associado que é o da 

formação que cada um faz ao longo da sua carreira consoante as várias atividades 

que vai desempenhar e no âmbito destas melhorias também se pretendia saber como 
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está a questão do ar condicionado nos TCB pois consideramos que boas condições de 

trabalho trazem trabalhadores mais satisfeitos e já agora o publico também.  
 

Deputado Vitor Nunes (PSD) – Quer saudar a preocupação manifestada com a 

formação dos trabalhadores e subscreve o interesse e as preocupações da munícipe 

de palhais que conta ver minorados com as medidas que agora se vão tomar e saúda 

a sua iniciativa de vir falar à casa de todos os Barreirenses. 

 
Vereador Rui Lopo – Em resposta ao deputado do PSD e à munícipe de Palhais, 

que inicialmente dizia não havia carreiras 16 e posteriormente já dizia que havia 

mas que não serviam muito bem as necessidades, diz que, em período escolar, 

existem diariamente, 12 carreiras 16, para suprir as necessidades de 5 escolas ao 

longo do percurso. É, certamente, difícil articular os horários de diversos 

alunos/turmas de tantas escolas e outras tantas variáveis de trânsito etc. mas, há 

intenção de servir bem a população e por isso sempre disponíveis a sugestões. 

Tanto assim que, havendo conhecimento que a interveniente se deslocou aos 

serviços a fim de solicitar um ajuste de 5 minutos em determinada carreira o mesmo 

já vai ser concedido a partir da próxima semana. As carreiras 9 e 10 aqui 

mencionadas por circularem vazias (sem utilidade) foi uma experiência de carreiras 

de circulação periurbana para suprir necessidades de ligação inexistentes entre 

pontos do Concelho como era o caso de Coina/Santo António ou Palhais/Santo 

António que pode ser de difícil perceção para quem está na zona urbana mas que 

se entendeu, como não existia, averiguar que aceitação teria. À deputada do PS 

esclarece que, embora pouco explicito, os € 30.000 é no orçamento deste ano, 

dado que o do próximo virá já refletindo este incremento no quadro de pessoal e, 

ainda assim, este orçamento fica aquém da dotação orçamental prevista; sobre a 

mobilidade de trabalhadores é prática valorizar os recursos humanos existentes 

desde que em condições e com capacidade para assumir as tarefes a ideia é 

mesmo essa; sobre o ar condicionado nos TCB informa que não foram todos, até 

pela idade de alguns veículos, mas muitos autocarros tiveram os aparelhos de ar 

condicionado recargados ou reparados, por também consideramos as condições de 

trabalho e de utilização pública. Diz ainda que quer quanto ao quadro de pessoal 

quer a quanto à idade média (18 anos) da frota, se está numa fase bastante difícil 

mas a começar um processo de verificação para certificação de qualidade, o que é 

um esforço muito grande mas muito entusiasmante para melhorar o serviço de 
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qualidade que se presta. Um processo de certificação de qualidade é sempre um 

processo muito exigente tanto mais para quem não está minimamente preparado, e 

só falando no número de horas de formação envolvido (largas centenas) começa já 

na próxima semana com formações de 1h,30 em grupos de 15 trabalhadores para 

um total de 200. Quanto a restantes itens do processo podeis apreciar com mais 

detalhe no próximo orçamento. Disse. 

 

O Presidente da Assembleia Municipal Coloca à votação o ponto 3.2 

ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DOS TRANSPORTES COLETIVOS DO BARREIRO.  

Aprovado por Unanimidade 
 

O Presidente da Assembleia Municipal – Para apresentar os seguintes 

pontos: 

3.3-EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL 
DE SANTO ANDRÉ. NOVA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA 
PARCELA DE TERRENO COM 660,00 m2

 
AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL 

DE SANTO ANDRÉ; 
 
3.4-SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2016  

 
De seguida dá a palavra ao Senhor Presidente da CMB que delega na Senhora 

Vereadora Sónia Isabel Oliveira Lobo. 

 
Vereadora Sónia Lobo – Cumprimenta a assistência e muito sucintamente diz que, 

tal como a proposta refere se trata da extinção da anterior cedência em direito de 

superfície de uma parcela de terreno ao Centro Social de Stº André, por limite de 

tempo, sem aplicação e que este solicita nova cedência nos termos em tudo iguais 

à anterior, pois diz ter agora condições de o fazer.  

 

O Presidente da Assembleia Municipal Considera que não existirão dúvidas 

sobre esta matéria e coloca à votação o ponto: 
3.3 - EXTINÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE 

SANTO ANDRÉ. NOVA CEDÊNCIA DO DIREITO DE SUPERFÍCIE DE UMA PARCELA 

DE TERRENO COM 660,00 m
2 

AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE Stº ANDRÉ 

Aprovado por Unanimidade 
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Vereadora Sónia Lobo – Diz que o importante da proposta 3.4-SEGUNDA 

REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2016 trata-se de uma 2ª revisão para a criação da 

rubrica uma vez que formalmente se criou a Associação é necessário ter uma rubrica 

para onde vamos transferir a verba de €10.000 do Gabinete de Serviços Urbanos para 

esta rubrica da Associação para que a mesma possa funcionar por si. È basicamente 

do que se trata. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal Considera que não existirão dúvidas 

sobre esta matéria e coloca à votação o ponto: 
3.4-SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2016 

Aprovado por Unanimidade 
 
 

ENCERRAMENTO 
O Senhor Presidente da Assembleia deu por encerrados os trabalhos pelas 00H05 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 23 fevereiro de 2017 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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