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ATA N.º 19/2015 
 

DA 1.ª REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE NOVEMBRO DE 2015 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS, 
REALIZADA A 30 DE NOVEMBRO DE 2015 

 
------No dia 30 de novembro de 2015, no Salão Nobre do Edifício dos Antigos Paços 
do Concelho de Lagos, reuniram-se em Sessão Ordinária de novembro, convocada ao 
abrigo do n.o 1 do Artigo 27.º, e na alínea b) do n.º 1 do Artigo 30.º, do Regime 
Jurídico das Autarquias Locais e do Regimento em vigor, os Membros da Assembleia 
Municipal de Lagos, com a seguinte ORDEM DO DIA: 

 
➣ PONTO 1 -  Informação escrita da Presidente da Câmara Municipal acerca 

da atividade do Município; 
➣ PONTO 2 - Apreciação e votação das propostas das Grandes Opções do 

Plano e de Orçamento para 2016; 
➣ PONTO 3 -  Apreciação e votação da assunção de compromisso plurianual 

referente à aquisição de serviços de limpeza de instalações 
Municipais; 

➣ PONTO 4 -  Situação da Ponte D. Maria I, com análise de todos os 
procedimentos relativos às obras de reparação que conduziram 
ao seu encerramento e às vicissitudes alterações ocorridas no 
âmbito do concurso público e empreitada de construção e obra 
em curso; 

➣ PONTO 5 -  Situação do encerramento da Rua pedonal na Torraltinha, pela 
empresa J. A. Viegas, S.A., incluindo as vicissitudes ocorridas 
com o alvará n.º 8/83, e da vedação entre as Praias do Camilo e 
D. Ana e apreciação dos procedimentos encetados pela 
Câmara para remover as vedações em causa; 

➣ PONTO 6 -  Informação sobre as deliberações camarárias relativas à 
programação, animação e espetáculos relativos à comemoração 
do dia 25 de Abril de 2015 e Festival dos Descobrimentos, 
incluindo análise dos respetivos custos; 

➣ PONTO 7 -  Liberdade de atuação política dos funcionários dos Serviços 
Administrativos da Câmara enquanto Membros da Assembleia 
Municipal de Lagos e apreciação da política de informação, 
comunicação e relações públicas da Câmara e Município de 
Lagos, critérios de atuação e editoriais seguidos e formatos 
adotados; 

➣ PONTO 8 -  Análise do processo de alteração do alvará de loteamento n.º 
1/83, objeto do Aviso n.º 27/2015; 

➣ PONTO 9 -  Informação detalhada sobre a permuta de terrenos entre o 
Município de Lagos e a Santa Casa da Misericórdia de Lagos 
(deliberação n.º 270/2015, da Câmara Municipal de Lagos); 
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➣ PONTO 10 -  Apreciação e votação da proposta de desafetação do domínio 
público municipal de uma parcela de terreno, sita no Beco da 
Rua da Lomba - Almádena - Freguesia da Luz. 

------ABERTURA DA SESSÃO: Tendo sido constituída a Mesa com todos os seus 
Membros presentes, o Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), verificada a 
existência de quórum, deu início à presente Sessão, quando eram 20 horas e 52 
minutos, verificando-se as seguintes presenças: 

GRUPO MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO 
PS António Marreiros Gonçalves 

PS 
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes 
(Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de 
Lagos) 

PS Carlos Manuel Pereira Fonseca 
(Presidente da Junta de Freguesia de Odiáxere) 

PS 
Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio 
(Presidente da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João) 

PS Eduardo Manuel de Sousa Andrade 
PS João Luís da Silva Gomes 
PS Márcio Filipe dos Santos Viegas 
PS Maria Clara de Paiva Boléo da Silva Rato 
PS Maria Paula Dias da Silva Couto 

PS Paulo José Dias Morgado 
(Presidente) 

PS Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo 

PS Vítor Manuel Morais Mata 
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz) 

PSD Adélia Maria de Almeida Rodrigues Fuzeta 

PSD Fernando Ramos Bernardo 
(1.º Secretário) 

PSD José Valentim Rosado 
PSD Maria José Duarte Cruel 
PSD Rui Filipe Machado de Araújo 

LCF Ana Margarida P. A. Bento e Barros Martins 
(2.ª Secretária) 

LCF Carlos Francisco Graça da Glória 
LCF Jorge Manuel Fernandes Ferreira 
CDU Ana Paula Pereira Viana 
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CDU Celso Jorge Pereira da Luz Alves Costa 
CDU José Manuel da Glória Freire de Oliveira 
TSL José Alberto Baptista 
BE José Manuel Maia dos Santos 

 ------SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:  

GRUPO 
MUNICIPAL 

NOME DO MEMBRO PERÍODO 
SUBSTITUIÇÃO 

SUBSTITUTO 

PS Ana Cristina da Conceição Pereira 
Olivença 

1 dia Maria Clara de Paiva Boléo 
da Silva Rato 

PS João Henrique Pereira 1 dia Márcio Filipe dos Santos 
Viegas 

PSD Fernando Manuel Cristino Marreiro 1 dia Joaquim José Furtado 
Marreiros Azevedo 

PSD Joaquim José Furtado Marreiros 
Azevedo 

1 dia Alexandra Cristina Neves 
Pargana 

PSD Alexandra Cristina Neves Pargana 1 dia Nuno Joel de Jesus Pacheco 
da Costa 

PSD Nuno Joel de Jesus Pacheco da Costa 1 dia Maria José Duarte Cruel 

------MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE ESTIVERAM 
PRESENTES NA REUNIÃO: 

PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PS Hugo Miguel M. Henrique Pereira - Vice-Presidente 
PS Maria Fernanda Pires de M. Carvalho Afonso - Vereadora 
PS Paulo Jorge Correia dos Reis - Vereador 

PSD Nuno Filipe Carreiro Ferreira Serafim - Vereador 
LCF Luís Manuel da Silva Barroso - Vereador 

------FALTARAM A ESTA REUNIÃO OS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL, a 
seguir indicados: 

PARTIDO NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL 
PS Maria Joaquina Baptista Quintans Matos - Presidente 

CDU Luís Carlos Carradinha Reis - Vereador 

------ATAS DE REUNIÃO ANTERIORES: Dispensada a sua leitura, uma vez que as 
mesmas tinham sido oportunamente enviadas aos Grupos Municipais e a todos os 
Membros da Assembleia Municipal, foram colocadas à apreciação do Plenário, as 
seguintes atas: - Ata 3/2015, da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro de 2015 
da  Assembleia  Municipal  de  Lagos,  realizada a 23 de  fevereiro  de  2015; - Ata n.º  
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4/2015 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro de 2015 da Assembleia 
Municipal de Lagos, realizada a 2 de março de 2015 e Ata n.º 5/2015 da 3.ª Reunião 
da Sessão Ordinária de fevereiro de 2015 da Assembleia Municipal de Lagos, 
realizada a 9 de março de 2015.------------------------------------------------------------------
------Tendo o Sr. Jorge Ferreira (LCF) levantado algumas questões sobre o conteúdo 
das Atas, foi decidido pela Mesa da Assembleia Municipal, retirar as mesmas, para 
serem revistas e colocadas à votação em próxima Sessão da Assembleia Municipal.--- 
------PERÍODO DAS INTERVENÇÕES DO PÚBLICO: O Sr. Luís Andrés fez a 
seguinte intervenção: “Muito boa noite a todos.  Caros concidadãos, o caso que 
mais uma vez  aqui  me traz não é fácil, como nunca é fácil advogar em causa 
própria, e quando o assunto envolve sentimentos tudo se torna mais penoso.  Em 
setembro de 2002 perdi um filho com 25 anos vítima de um acidente. O meu filho 
foi colocado numa daquelas gavetas existentes no cemitério com o número 72. 
Começando a frequentar o cemitério tivemos conhecimento de que existiam gavetas 
vendidas e outras prometidas para utilização futura. (reservas essas que algumas 
ainda hoje se mantêm).  Tendo conhecimento disso a minha esposa manifestou o 
desejo de que um dia quando Deus a levasse para junto do nosso filho também os 
seus restos mortais se mantivessem unidos neste mundo. Convictos de que isso iria 
ajudar no seu penoso processo de luto fizemos todas as diligências para que lhe fosse 
vendida a catacumba número 92 situada por cima da do nosso filho. Perante a 
impossibilidade da sua venda por os regulamentos do cemitério o não permitirem, 
decidiu o senhor presidente da câmara em consonância com o senhor vereador do 
pelouro, com o conhecimento da responsável do cemitério assim como do coveiro 
entregar nos a chave assim como a posse da catacumba a título de reserva com a 
promessa de que assim se manteria até ao falecimento da minha esposa.  Passados 
12 anos quando nada o fazia prever na sua visita diária ao seu filho, esta mulher de 
luto vestida, prematuramente envelhecida pelo peso da dor, deparou - se com a 
ocupação daquela que levara 12 anos a interiorizar seria a sua última morada.  Por 
mais que nos esforcemos, ninguém conseguirá imaginar a dor, a revolta, a 
impotência, todos os sentimentos despoletados por este ato bárbaro, desnecessário, 
ilegal, ilegítimo, imoral, e não sei se impensado ou talvez não. A catacumba tinha 
sido arrombada, os objetos lá existentes (as suas coisinhas como a minha esposa 
carinhosamente lhes chama) de inestimável valor estimativo tinham sido subtraídas e 
até hoje ainda não nos foram devolvidas.  Sem entrar em mais delongas dir-lhes-ei 
que atualmente o caixão do meu filho transitou da catacumba 72 para uma das 
recentemente concluídas com o número 392 e foi-nos permitindo que 
comprássemos a número 393 com papel passado e devidamente paga para futura 
ocupação pela minha esposa.  Solucionada esta questão, persiste a que parecia ser de 
mais fácil solução: a devolução lógica dos objetos subtraídos da catacumba 92...  E 
aqui é que a porca torce o rabo! O senhor engenheiro Lucas que foi tão lesto em 
mandar arrombar a catacumba para que esta fosse ocupada ilegitimamente, fazendo 
tábua -rasa dos compromissos assumidos pelo anterior presidente da câmara e 
vereador do pelouro, com a certeza da impunidade e esquecendo que autoridade 
deve  ser  sinónimo de responsabilidade  não se deu o senhor engenheiro ao trabalho  
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de fazer ou mandar fazer um inventário dos objetos existentes para sua possível 
futura devolução aos seus legítimos donos. Após várias insistências para que me 
fossem devolvidos os objetos fui recebedor de uma carta da câmara que passo a ler: 
"Assunto: Catacumbas C 92 - cemitério novo -Lagos (lembro que a catacumba foi 
arrombada em novembro de 2014 e esta carta é datada de 19/06/2015) 
 Relativamente ao assunto em epígrafe e, em conformidade com o despacho de 
15/06/12, do senhor vereador Paulo Jorge C. dos Reis, proferido no uso da 
competência delegada, cumpre-me informar V. Exa. que os objetos retirados da C 92 
estão guardados no Cemitério Novo, pelo que poderão ser reclamados por quem 
justificar a sua pertença. Mais informo V. Exa. que abaixo se indica a listagem dos 
materiais retirados da C 92 os quais se encontram depositados no dito cemitério: 
(segue-se uma lista onde faltam vários objetos, o que motivou a minha carta resposta 
que passo a ler: Em resposta à vossa carta cuja fotocópia junto. No dia 7-9-2015 
dirigi-me ao cemitério novo de Lagos para de uma vez por todas pôr um ponto final 
nesta questão. Perante a incapacidade da única funcionária presente no cemitério em 
resolver fosse o que fosse, solicitei-lhe que contactasse alguém que se deslocasse ao 
cemitério uma vez que segundo a vossa carta é lá que se encontram depositados os 
objetos e é lá que devem ser reclamados.  Contactado telefonicamente, o senhor 
engenheiro Lucas respondeu muito vagamente que iria entrar em contacto com o 
senhor Jorge Manuel Reis sem que se comprometesse com qualquer dia ou 
hora. Ciente de que depois de todo o sofrimento que me foi infligido, motivado por 
um processo mal conduzido e que deveria envergonhar os funcionários envolvidos 
merecia um pouco mais de respeito, decidi encerrar este capítulo. No dia 14-9-2015 
depois de prévia marcação. Fui recebido pela senhora engenheira Ana Rita. Depois 
de uma frutuosa conversa foi-me aconselhado a que fizesse uma exposição do 
assunto. Exposição: na relação por mim apresentada constam os objetos existentes 
na catacumba 92 na altura do seu arrombamento. Na vossa relação constam a penas 
os objetos que restam de um arrombamento atabalhoado e ilegal de um espaço que 
hoje já ninguém tem dúvidas ocupei durante 12 anos legitimado pela palavra do 
senhor presidente da câmara doutor Júlio Barroso, pelo vereador do pelouro senhor 
António Marreiros, pela responsável do cemitério dona Virgínia e do coveiro senhor 
Ferro. Sem mais reitero a minha vontade de que me sejam devolvidos todos os 
objetos subtraídos da catacumba 92 do cemitério novo de Lagos." Consciente de 
que fui uma vítima em todo este processo e não um privilegiado como como alguém 
já tentou insinuar e porque entendo que não me devo envergonhar de exigir o que é 
meu, aqui estou a dar a cara? Grato pela vossa atenção.”-----------------------------------
------O Sr. José Jácome, referindo-se à Estrada Nacional 125, disse que quem tomou 
a decisão de cobrar portagens na Via do Infante devia ter as mãos sujas de sangue. 
Apelou à Sra. Presidente da Câmara Municipal e ao Sr. Presidente da Junta de 
Freguesia de Odiáxere no sentido de liderarem um movimento para acabar, de vez, 
com o atravessamento da EN 125, em Odiáxere, pois é inaceitável o que se verifica 
em  Odiáxere.  Sugeriu  que o troço  da Via do Infante  entre  Bensafrim e o acesso à  
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Mexilhoeira Grande, fosse grátis.---------------------------------------------------------------- 
------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
------LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA: Foi lida a correspondência recebida, 
registada sob os números 434/2015 a 514/2015, inclusive.---------------------------------
------Seguiu-se a leitura da correspondência expedida, compreendida entre os 
números 362/2015 a 462/2015, inclusive.----------------------------------------------------- 
------INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: 
------Foi presente ao Plenário, para apreciação e votação, o seguinte Voto de Pesar, 
apresentado pelo Sr. Presidente da Assembleia Municipal: “Na noite do passado dia 
13 de novembro a cidade de Paris foi vítima de um conjunto de atos bárbaros, de 
assassinatos cometidos com uma frieza chocante, perpetrados por guerrilheiros do 
DAESH (grupo radical islâmico terrorista). Foram 130 os franceses e cidadãos de 
outras nacionalidades falecidos, para além de mais de 3 centenas de feridos, dos 
quais cerca de 100 são graves, vítimas diretas do horror sanguinário e 
fundamentalista. Não sendo o primeiro, nem com certeza o último dos atos 
terroristas desta organização fanática, este ataque deliberado e soez contra a França, 
todo o modo de vida europeu e os valores das sociedades democráticas, merece o 
repudio veemente de todos nós. A Assembleia Municipal de Lagos, reunida na sua 
primeira sessão após os infelizes acontecimentos de 13 de novembro, decide aprovar 
um Voto de Pesar e solidariedade para com as famílias atingidas pelo infortúnio da 
violência gratuita e brutal e para com a França em geral, Pátria da Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade. Em memória das vítimas decide ainda prestar sentida 
homenagem com 1 minuto de silêncio. Conhecimento ao Embaixador de França em 
Portugal, Cônsul no Algarve e comunicação social local/regional.”-----------------------
------Não tendo sido alvo de qualquer intervenção, passou-se à votação do Voto de 
Pesar.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
------DELIBERAÇÃO N.º 109/AM/2015 
------Aprovada, por unanimidade, o Voto de Pesar, apresentada pelo Sr. Presidente 
da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), sugeriu que o minuto de 
silêncio abrangesse igualmente a memória de um cidadão que muito deu a Lagos, e 
qual faleceu recentemente, o Sr.  Eng. Pedro Dornellas.------------------------------------
------O Sr. José Valentim Rosado (PSD), na sequência da sugestão do Sr. Presidente 
da Mesa, propôs que fosse ainda tida em consideração no minuto de silêncio, a 
memória de um outro cidadão que igualmente deu o seu contributo para Lagos, o Sr. 
Francisco Manuel Búzio dos Reis, fundador do PPD/PSD, dirigente local, regional e 
nacional do Partido, autarca, adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Faro e 
do Governador Civil de Faro – 2002/2005, defensor dos ideais Social-democratas e 
de uma sociedade mais justa e equitativa, em suma, um idealista preocupado com os 
valores reais que afetam o quotidiano das pessoas.-------------------------------------------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), mostrou a sua concordância 
com o sugerido e acrescentou que o Sr. Búzio, tinha sido Membro da Assembleia 
Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------
------Posto  isto  foi  cumprindo  um  minuto de silêncio  em memória das vítimas do  
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atentado de 13 de novembro, em Paris, do Sr. Pedro Dornellas e do Sr. Búzio dos 
Reis.---------------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL), fez a seguinte intervenção: “A TSL 
apresenta, neste período de antes da ordem dia, três documentos - duas 
Recomendações e uma Informação - que necessitam de uma breve introdução. 
Comecemos pelas duas Recomendações que se referem a assuntos internos da AM. 
Uma, sobre a necessidade de esclarecer a situação legal e política das posições 
assumidas pela AM durante o período de antes da ordem do dia. E não se pode dizer 
que é de somenos importância a designação que se lhe dá. Em primeiro lugar, 
porque não há, legalmente, deliberações da AM neste período, pelo que as votações 
e aprovações que se fizerem têm um estatuto e uma força política mais frágeis. 
Diferente será a posição do documento quando é aprovado durante a ordem do dia 
e passa a deliberação da AM. Nesse momento, a deliberação é tornada pública e 
vincula a posição da AM. Já o mesmo não acontece em relação a documentos 
aprovados antes da ordem do dia. E mais grave pode ser a situação, quando os 
documentos apresentados no PAOD aparecem como Deliberações nas atas das 
respetivas sessões da AM, como aconteceu com as atas que hoje iriamos votar. A 
outra Recomendação, diz respeito ao funcionamento das Comissões Especializadas, 
recomendando alguns procedimentos e ações que correspondam aos interesses 
defendidos pelas referidas Comissões. Por fim, há uma Informação que conclui com 
um requerimento. A TSL entende que é tempo e urgente esclarecer o papel da 
CADA no relacionamento da AM com a CM. De acordo com o nosso documento, a 
CADA não deve ser chamada a dirimir conflitos de acesso, ou negação de acesso, de 
documentos solicitados por órgão municipais. A posição da CADA nesta matéria é 
clara: qualquer queixa enviada à CADA por qualquer membro da AM é analisada à 
luz geral dos direitos do cidadão à informação por parte da administração pública e 
autárquica. Nenhuma norma das suas competências inclui a apreciação de queixas de 
órgãos municipais, como seja a queixa da AM sobre a tardia informação da CM. 
Antes, na alínea c), do n.º 1 do artigo 27.º da LADA, é competência da CADA 
“emitir parecer sobre o acesso a documentos administrativos, a solicitação dos 
órgãos e entidades a que se refere o artigo 4.º”, entre eles as “autarquias locais”. Para 
o órgão AM há mecanismos políticos, como a moção de censura, e mecanismos 
jurídicos, como o recurso à petição de intimação ao tribunal administrativo, podendo 
culminar com a apresentação a juízo da CM. Por isso é que, em matéria jurídica, a 
TSL discorda radicalmente do recurso policial, seja ele qual for, a não ser em caso de 
crime comprovado e abrangido pelas leis nacionais ou europeias. Em suma e em 
resumo, a TSL deixa à consideração da Mesa a necessidade de votar, ou não, 
qualquer das duas Recomendações. Quanto à Informação, a TSL requer que seja 
enviada aos órgãos de tutela adequados, CCDR Algarve – DGAL, bem como à 
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, com vista a uma clarificação do 
seu conteúdo. Quanto à CADA, poder-se-á dar conhecimento. O conteúdo da 
Informação foi o mais contido possível, uma vez que, nos Pareceres da CADA e 
demais leitura sobre a matéria, há lacunas que urge colmatar, como, por exemplo, até 
onde  vai a competência dos membros da AM para  solicitar  informações  anteriores  
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ao seu mandato, e quais as condições necessárias para o efeito, bem como as áreas 
que não se enquadram na fiscalização e acompanhamento da atividade municipal, 
sem esquecer a consequência legal do facto de a Presidente da CM ter de informar a 
AM em todas as sessões ordinárias desta. Por esse motivo, solicitamos à Mesa que 
faça um aditamento ao Requerimento, incluindo as seguintes questões: 
ADITAMENTO AO REQUERIMENTO - Pode a AM, como tal, apresentar 
queixa à CADA pelo atraso no acesso à informação solicitada, através da Mesa, pelos 
membros da AM à CM? Qual a competência dos membros da AM para solicitar 
informações anteriores ao seu mandato, e quais as condições necessárias para o 
efeito? Que efeitos legais tem para o cumprimento de resposta da CM, a informação 
transmitida na Informação obrigatória prestada pelo/a Presidente da CM em todas 
as sessões ordinárias da AM? O envio das atas da CM aos membros da AM e a 
publicitação das decisões da CM podem suprir as respostas solicitadas pelos 
membros da AM? Em que condições pode, pois, a CM recorrer ao n.º 3 do artigo 
14.º da LADA, isto é, à recusa por razões de repetição, de excesso ou de abuso? Sr. 
Presidente, não tendo sido possível enviar em tempo regimental um Requerimento 
sobre a validação das faturas no Portal das Finanças, entrega a TSL na Mesa esse 
Requerimento, com vista a que a Mesa decida do bom encaminhamento a dar ao 
mesmo.”----------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) disse o seguinte: “Direito à Informação e Acesso aos 
Documentos da Administração (Lagos Com Futuro – Cidadãos independentes por 
Lagos). Este tema está por demais debatido, quer nas Leis, quer na doutrina quer na 
jurisprudência, incluindo os pareceres emanados da CADA (Comissão de Acesso aos 
Documento da Administração), da CCDR-Centro, etc.. Neste tempo em que 
vivemos já a Câmara Municipal e o seu corpo de juristas na mão de toda as 
informações e decisões relativas ao direito aplicável nesta matéria, todo ele derivado 
de fonte constitucional, nomeadamente o que decorre dos direitos dos administrados 
(art.º 268.º da C. R. Portuguesa). Segundo a doutrina mais avalizada, tendo em 
consideração os aperfeiçoamentos que foram feitos à LADA (LEI de Acesso aos 
Documentos da Administração -  Lei 65/93, de 26 de Agosto), com as alterações  
introduzidas pelas Leis 8/95, de 29 de Março; 19/2006, de 12 de Junho, acabando 
por ser revogada Lei 47/2007, de 24 de Agosto (Nova Lei de Acesso aos 
Documentos da Administração) que diz no seu artº 5º (Direito de Acesso): “Todos 
sem necessidade de enunciar qualquer interesse, têm direito de acesso aos 
documentos administrativos, o qual inclui do direito de consulta, de reprodução e de 
informação sobre o seu conteúdo. (…)” A novidade nesta Lei, está em clarificar a 
regra geral de não haver necessidade de justificar o interesse ou necessidade de 
aceder aos documentos ou informações em poder dos órgãos da administração 
pública. Tornando, mais evidentes os princípios da administração transparente, da 
administração aberta da administração participada, da administração de boa-fé e ao 
serviço dos cidadãos e da prossecução do interesse público. A particular novidade 
está na entrada em vigor do novo C. P. Administrativo – Dec. Lei 4/2015, de 7 de 
Janeiro, que se aplica diretamente a qualquer cidadão, incluindo aos eleitos locais. 
Com este novo C. P. Administrativo, a norma  seminal e mais  importante sobre esta  
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matéria é a que vem no seu art.º 17.º (Princípio da Administração aberta), que 
estabelecesse: “1- Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos 
administrativos, mesmo quando nenhum procedimento que lhes diga diretamente 
respeito esteja em curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à 
segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal e à privacidade 
das pessoas. (…)” A novidade do novo C. P. Administrativo, está em esclarecer 
melhor a abrangência do acesso aos documentos e informações em poder da 
administração, tornando-a acessível a todas as pessoas. Quanto às restrições, elas, no 
essencial, têm que ver: - Com a segurança interna e externa do Estado, segundo 
regras próprias de legislação especial; - Segredo Fiscal ou Segredo de Justiça, também 
objeto de legislação especial; - Respeito pela intimidade e reserva da vida privada; - 
Respeito pela propriedade intelectual (direitos de autor, propriedade industrial etc.. 
Neste particular, convêm ter presente o princípio da Participação, consagrado no 
art.º 12.º do C. P. Administrativo, que diz: “Os órgãos da Administração Pública 
devem assegurar a participação dos particulares, bem como das associações que 
tenham por objeto a defesa dos seus interesses na formação das decisões que lhes 
digam respeito, designadamente através da respetiva audiência nos termos deste 
Código”. Ora, se esta liberdade generalizada no acesso a todo o tipo de informações 
em poder da administração por parte de qual quer pessoa, não deve, nem pode ser 
ainda mais restrita para os membros eleitos dos órgãos autárquicos, nomeadamente 
da Assembleia Municipal, quando tenham a ver com exercício das competências 
administrativas da Câmara Municipal, cujo exercício compete à Assembleia 
Municipal e aos seus membros fiscalizar, conforme o determina o disposto nos art.º 
s 24.º e 25.º n.º 2, al. a), b), c) d), f) da Lei 75/2013, de 12 de Setembro (L.A.L), 
reproduzidos, grosso modo, no Regimento da Assembleia Municipal de Lagos. Basta 
atentar no que se diz na al. a) do nº 2, do referido art.º 25.º da L.A.L.: “ a) 
Acompanhar e fiscalizar a atividade da câmara municipal, dos serviços 
municipalizados, das empresas locais e de quaisquer entidades que integrem o 
perímetro da administração local, bem como apreciar a execução de contratos de 
delegação de competências previstos na alínea k) do número anterior”. Portanto, não 
vemos quais os empecilhos no acesso à informação solicitada por quaisquer 
membros desta Assembleia Municipal, ou por qualquer força política aqui 
representada. Tanto mais, que esse direito de acesso à documentação e informação 
em poder da Câmara Municipal, é reforçado pelo Estatuto dos Eleitos Locais, bem 
como pelo Estatuto da Oposição (Lei n.º 29/87, de 30 de Junho e Lei n.º 24/98, de 
26 de Maio, respetivamente, incluindo alterações posteriores). O C. P. 
Administrativo atualmente em vigor vai, ao nível da transparência e do direito de 
acesso aos documentos e informação em poder da administração, bem como ao 
direito de participação dos cidadãos na vida da administração, ao ponto dedicar dois 
capítulos a esta matéria: o capítulo V, dedicado aos “Mecanismos de audição e 
participação” (art.ºs 35-A a 39-A), e ainda, um capítulo VII, regulando com especial 
minúcia as regras e os meios relativos à  “Divulgação de informação administrativa”, 
que vai ao ponto de obrigar a administração não a permitir o acesso à informação  e 
aos  documentos  em   seu   poder,   como   obriga   ter   programas   específicos   de  
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informação aos cidadãos, incluindo o facultar e a “Permitir o acesso a bases de 
espacializadas de forma a dar resposta a questões mais específicas, bem como 
permitir a criação de subsistemas de informação destinados a servir clientes 
específicos” (art.º 47.º, nº 1, al. c), do C. P. Administrativo), incluindo a criação de 
“Sistema de pesquisa online de informação pública”, conforme se dispõe no seu art.º 
49.º. Por conseguinte, no entender de Lagos com Futuro, esta questão do acesso à 
documentação e informação e aos documentos em poder da Câmara Municipal de 
Lagos, já deveria ser uma não questão, posto ter esta entidade perfeito conhecimento 
dos seus deveres para com as pessoas em geral e para com os eleitos locais, o atraso 
e recusa sistemática no facultar o acesso ou em prestar as informações solicitadas 
pelas diferentes forças políticas é para nós uma enorme falta de lealdade e de 
colaboração entre diferentes órgãos da administração local e entre eleitos locais. 
Com os eleitos do Partido Socialista que desempenham funções na Câmara 
Municipal de Lagos, a terem uma visão que não difere muito da de se julgarem os 
donos disto tudo, usando e manipulando o acesso à informação, conforme os seus 
interesses e conveniências políticas. Face ao que acima ficou dito, seria estultícia 
pensar que os eleitos locais, em regra, só poderiam ter acesso à documentação e 
informação produzida no período do seu mandato. As autarquias são instituições em 
que o seu passado se projeta no presente e no futuro, por isso não há qualquer limite 
temporal no acesso à mesma, nem que para isso, tenha de se ir ao Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo. Assim sendo, sugere-se que à moção aprovada nesta 
Assembleia em 14 de Setembro de 2015, a que não foi dado seguimento, se 
acrescentem os requerimentos e atas onde constem pedidos pelas diferentes forças 
políticas municipais e que não obtiveram resposta por parte da Câmara Municipal, 
bem como os requerimentos, propostas ou pontos de vista sobre esta matéria 
apresentados pelas das diversas forças politicas da Assembleia. A nosso ver a 
elaboração de qualquer parecer teria em conta pedidos concretos e emitiria opinião 
mais avalizada e adequada aos fins em vista. Entendemos, que o pedido de parecer 
pode ser enviado para uma diversidade de entidades, nas quais, em nosso entender, 
se deve incluir o Senhor Provedor de Justiça e a Associação nacional de 
Municípios.”-----------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que fez um requerimento sobre a 
matéria em discussão a ser enviado à ANMP, à CCDR Algarve e à CADA, para 
conhecimento, pelo que se outro Grupo Municipal quer fazer algo de idêntico para 
ser enviado a outras entidades, que o faça. Ainda na sequência da intervenção do Sr. 
Jorge Ferreira, disse que tinham sido feitas, recentemente, alterações ao Regimento 
da Assembleia municipal, na sequência do novo Código de Procedimento 
Administrativo, pelo que as mesmas estavam bem feitas.-----------------------------------
------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), disse que a Mesa estava atenta 
às recomendações feitas e chegadas à Mesa, pelo que iria proceder em 
conformidade.---------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL), em relação aos documentos do Período 
Antes da Ordem do Dia, serem consideradas deliberações da Assembleia Municipal, 
disse  que  este é um  assunto  que  tem  que  ser  clarificado  em  sede  da  Comissão  
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Permanente.-----------------------------------------------------------------------------------------
------Foi presente ao Plenário, para apreciação e votação, a seguinte Proposta, 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: “A Constituição da República 
Portuguesa foi aprovada pela Assembleia Constituinte em 2 de abril de 1976. No 
Preâmbulo do texto original, os deputados aprovavam: A Assembleia Constituinte 
afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de 
garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares 
da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito democrático e de abrir 
caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, 
tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. O 
Artigo 303.º da Constituição da República, marcava como data limite para a 
realização das primeiras eleições dos órgãos das autarquias locais, 15 de dezembro de 
1976. O Governo, através do Decreto-Lei n.º 701-A/76, de 29 de setembro, do 
Ministério da Administração Interna, estabeleceu as normas definidas na 
Constituição quanto à estrutura, competência e funcionamento dos Órgãos das 
Autarquias Locais. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 701-B/76, de 29 de setembro, 
estabeleceu o regime eleitoral para a eleição dos órgãos das autarquias locais, 
nomeadamente: capacidade eleitoral, organização do processo eleitoral, campanha 
eleitoral, eleição, ilícito eleitoral. De acordo com estas disposições legais, as primeiras 
eleições para as Autarquias Locais vieram a ter lugar em 12 de dezembro de 1976. 
No ano de 2016, comemoram-se 40 anos sobre as datas destes dois atos da maior 
importância e significado para o Povo Português, como é referido no Preâmbulo da 
Constituição: A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a 
longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, 
derrubou o regime fascista. Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do 
colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma 
viragem histórica da sociedade portuguesa. Perante o exposto, os eleitos da CDU 
propõem que a Assembleia Municipal de Lagos não querendo ficar indiferente a 
estes factos, delibere, na sua reunião de 30 de novembro de 2015: 1. Encarregar a 
Comissão Permanente de criar uma comissão organizadora das Comemorações do 
40.º Aniversário da Constituição da República Portuguesa e da Instituição do Poder 
Local, convidando a integrar esta comissão a Câmara Municipal e os Órgãos 
Autárquicos das Freguesias. 2. Que a comissão organizadora tome todas as 
iniciativas, como exposições, publicações, debates, conferência, etc., envolvendo 
escolas, coletividades, associações e a população em geral, dignificando a importância 
destas comemorações. 3. Dar conhecimento desta deliberação aos Órgãos 
Autárquicos, às escolas e coletividades e associações do Concelho e à comunicação 
social.”------------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) começou por dizer que se congratulava com 
o facto da CDU se ter lembrado de comemorar os 40 Anos da Constituição da 
República, tendo acrescentado que não concordava com os termos em que era 
proposto comemorar os 40 Anos. Sugeriu que fosse a 4.ª Comissão da Assembleia 
Municipal a tratar do assunto, sendo organizado um Debate nos moldes em que 
estão  a  ser  organizados  os  Debates  das  II  Jornadas  de  Lagos,  uma  vez  que  o  



 
 
 
 

                  A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L  
D E 

L A G O S 

 ATA Nº 19/2015 – SESSÃO ORDINÁRIA NOVEMBRO/2015 – 1.ª REUNIÃO – 30/11/2015 LIVRO DE ATAS 

             Praça Gil Eanes - 8600-668 Lagos  Nº 37 

               Telef.: 282780078 – Fax: 282762696                           ANO 2015 
 
 
 

        E-Mail: geral@am-lagos.com 

12 

 

 
  Fl. 248v. 
 
proposto implica uma logística enorme.--------------------------------------------------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que a CDU mantinha a Proposta, uma 
vez que as datas a comemorar, merecem o envolvimento de todos os Órgãos das 
autarquias.--------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que apesar de não concordar com alguns pontos 
referidos no preâmbulo da Moção, o PSD concordava com as comemorações 
propostas pela CDU.-------------------------------------------------------------------------------  
------Posto isto, passou-se à votação da Proposta, tendo-se verificado o seguinte 
resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 5 3 3 0 1 24 

ABSTENÇÕES 0 0 0 0 1 0 1 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 

------DELIBERAÇÃO N.º 110/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Proposta apresentada pelo Grupo Municipal da 
CDU.-------------------------------------------------------------------------------------------------
------Declaração de Voto apresentada pelo Sr. José Alberto Baptista (TSL): “A nossa 
abstenção está formada, exatamente, na ideia que nós aqui tínhamos de que isso 
deveria ser feito num Debate mais simples e não com esta complexidade toda, 
porque tenho muito receio que não haja capacidade logística para se realizar tudo o 
que aqui está escrito.”------------------------------------------------------------------------------ 
------Foi presente ao Plenário, para apreciação e votação, a seguinte Proposta de 
Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: “Decorreu em 
setembro/outubro de 2015, a 5.ª edição da Rota do Petisco, uma organização da 
Associação Teia D’Impulsos, com sede em Portimão, em parceria com a Associação 
Alvorecer. Esta iniciativa tem como principais objetivos a dinamização e promoção 
da gastronomia tradicional do Algarve, a promoção da animação social e cultural das 
localidades aderentes e o enriquecimento da oferta turística da região. A Rota do 
Petisco, que teve início em 2011 no Concelho de Portimão, teve a adesão de Lagoa 
em 2013, Silves em 2014 e Monchique em 2015. Contou este ano com o apoio das 
Câmaras Municipais de Portimão, Silves, Lagoa e Monchique, das Juntas de 
Freguesia de Portimão, Alvor, Mexilhoeira Grande, Ferragudo e Monchique, da 
Associação de Turismo de Portimão, da Região de Turismo do Algarve, da 
Comissão Vitivinícola do Algarve e da Associação dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve, além de diversas outras entidades públicas e privadas. Em 
2015, participaram na Rota do Petisco 170 estabelecimentos, sendo 146 na 
modalidade “Petisco” e 24 na modalidade “Doce Regional”, distribuídos por 
Portimão, Praia da Rocha, Alvor, Mexilhoeira Grande, Ferragudo, Silves e 
Monchique. O Relatório sobre os resultados da edição deste ano da Rota do Petisco, 
refere “242 416 ementas da Rota vendidas, numa média de 6 400 por dia e aumento 
de cerca de 10% em relação aos números da edição anterior. Traduzidos estes 
números em valores financeiros a Rota do Petisco 2015 registou um impacto 
económico direto (o valor das ementas vendidas) na ordem dos 695 106€. A Rota do  
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Petisco voltou a ter uma forte vertente solidária que resultou na angariação de 21 
500€ através da doação de 1€ na aquisição do Passaporte da Rota, os quais irão 
reverter na sua totalidade para o apoio de sete projetos sociais.” Uma vez que a 
adesão do Concelho de Lagos à Rota do Petisco se revela do maior interesse pela 
qualidade, objetivos e resultados atingidos, pelo largo envolvimento de 
estabelecimentos locais e a grande adesão pública à participação neste  evento, os 
eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Lagos, na sua reunião de 
30 de novembro  de 2015, delibere: 1. Recomendar à Câmara Municipal de Lagos e 
às Juntas de Freguesia do Concelho que desenvolvam as ações necessárias para que a 
edição de 2016 da Rota do Petisco abranja o Concelho de Lagos; 2. Que seja dado 
conhecimento desta deliberação à Associação Teia D’Impulsos, organizadora da 
Rota do Petisco e aos órgãos de comunicação social.”---------------------------------------
------A Sra. Sónia Melo (PS) perguntou à Câmara Municipal se esta tinha algo a 
informar sobre o assunto.-------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que este assunto envolve empresários locais, pelo 
que perguntou se não seria primeiro de contactar os mesmos para saber da sua 
recetividade sobre o proposto.-------------------------------------------------------------------
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a adesão a 
este projeto não é da autarquia, ou seja, a autarquia poderá promover a participação, 
mas essa depende, única e exclusivamente, dos estabelecimentos comerciais.-----------
------A Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Maria Fernanda Afonso, disse ter-se 
congratulado por ver a Proposta da CDU sobre o assunto, pelo facto da Câmara 
Municipal, no fim do mês de setembro, se ter reunido com a Associação Teia de 
Impulsos, estando o trabalho desenvolvido neste âmbito, bastante adiantado. 
Informou que a Associação vai entrar em contacto com a Pró Lagos e com a 
ACRAL, no sentido de ser criada a Rota do Petisco, no Concelho de Lagos.-----------
------O Sr. José Valentim (PSD) disse que pelos esclarecimentos dados pela Câmara 
Municipal, parece que estas facultou dados à CDU para que este Grupo Municipal 
apresentasse uma Recomendação à Assembleia Municipal, pelo que se estivesse no 
lugar do Bloco de Esquerda, ficaria magoado, dada a aliança existente entre este 
Partidos (PS, CDU e BE). Terminou anunciando o voto favorável no documento 
apresentado pela CDU.----------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que a azia continuava, acrescentando que 
a CDU não tinha qualquer conhecimento sobre o que a Câmara Municipal informou 
sobre o assunto, pelo que mantinha a Proposta.---------------------------------------------- 
------Posto isto, passou-se à votação da Proposta de Recomendação, tendo-se 
verificado o seguinte resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 4 3 3 1 1 24 

ABSTENÇÕES 0 1 0 0 0 0 1 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 
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------DELIBERAÇÃO N.º 111/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Proposta de Recomendação apresentada pelo Grupo 
Municipal da CDU.--------------------------------------------------------------------------------- 
------Foi presente ao Plenário, para apreciação e votação, a seguinte Proposta de 
Recomendação apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: “A Assembleia 
Municipal de Lagos, através da aprovação de saudações de que deu público 
conhecimento, tem reconhecido o profundo interesse social e cultural das 
classificações pela UNESCO, de várias expressões da cultura portuguesa, como 
Património Cultural Imaterial da Humanidade. Na Sessão de 16 de dezembro de 
2013, aprovou a seguinte saudação: Saudar o reconhecimento pela UNESCO do 
valor para a Humanidade da Dieta Mediterrânica; Congratular-se pela Declaração da 
Dieta Mediterrânica como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Na Sessão 
de 17 de dezembro de 2014, aprovou a seguinte saudação: Saudar e felicitar todos os 
cantadores alentejanos, homens e mulheres, os seus grupos corais, as coletividades e 
os seus ativistas, que têm preservado e dignificado o cante alentejano; Manifestar o 
seu regozijo pela classificação conferida pelo Conselho Executivo da UNESCO 
como Património Cultural Imaterial da Humanidade. A CDU considera que a 
importância e significado destas classificações pela UNESCO, não só no campo 
cultural, mas também pelos seus reflexos no desenvolvimento social e económico do 
Concelho, não as devem limitar somente a saudações pelos órgãos autárquicos, por 
nobres e justas que sejam. Além destas saudações, esta Assembleia deve igualmente 
incluir neste objetivo agora tratado, a classificação do Fado, em 27 de dezembro de 
2011, como Património Cultural Imaterial da Humanidade. Devem estes 
reconhecimentos assim manifestados em Lagos, ser complementados por ações 
concretas e continuadas, para o seu esclarecimento e divulgação, fazendo envolver a 
nossa comunidade, mantendo vivos os objetivos das classificações obtidas e os 
motivos que as proporcionaram. Assim, a CDU entende que o Município deve 
promover a organização de um conjunto de iniciativas calendarizadas ao longo do 
ano, dedicadas a cada um dos Patrimónios Imateriais classificados. Neste sentido, os 
eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Lagos, reunida em 30 de 
novembro de 2015, delibere: 1. Recomendar à Câmara Municipal que estabeleça e dê 
início em 2016, a um programa anual de Celebração no Concelho, do Património 
Português classificado pela UNESCO como Património Cultural Imaterial da 
Humanidade. 2. Sugerir à Câmara Municipal que a calendarização das iniciativas 
referidas seja: a) Dieta Mediterrânica, na época da Páscoa; b) Cante Alentejano, em 
maio/junho; c) Fado, em outubro/novembro, de modo a que envolvam as escolas, 
atividades económicas e associativas, sendo ao mesmo tempo contributos para a 
animação sócio/cultural da população residente e visitantes e para atenuar os 
inconvenientes da sazonalidade. 3. As iniciativas deverão incluir exposições, debates 
e festivais das áreas classificadas, respetivamente, gastronomia, cante alentejano e 
fado. 4. Dar conhecimento desta deliberação aos órgãos de comunicação social.”-----
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que a CDU continua a propor à Câmara 
Municipal situações que era necessário saber se esta tem capacidade para as 
desenvolver.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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------A Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Maria Fernanda Afonso, informou que 
a programação cultural da Câmara Municipal para 2016, está elaborada. Disse que a 
inclusão da Dieta Mediterrânea na Páscoa, era inviável, mas a Rota do Petisco 
prevista para maio e junho de 2016, tem como base a dieta mediterrânica, o que 
satisfaz, parcialmente, uma das pretensões da Proposta da CDU. Relativamente ao 
Cante Alentejano, disse nada estar previsto. Sobre o Fado, informou que está 
programado um conjunto de iniciativas relacionadas com o Fado para 2016, no 
âmbito das comemorações do nascimento de Júlio Dantas que foi o criador da 
Severa. Concluiu dizendo que a programação cultural da Câmara Municipal, para 
2016, satisfaz, em grande parte, a recomendação da CDU.---------------------------------
------Posto isto, passou-se à votação da Proposta de Recomendação, tendo-se 
verificado o seguinte resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 0 3 3 1 1 20 

ABSTENÇÕES 0 5 0 0 0 0 5 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 

------DELIBERAÇÃO N.º 112/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Proposta de Recomendação apresentada pelo Grupo 
Municipal da CDU.---------------------------------------------------------------------------------
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. José Alberto Baptista (TSL): “Eu mudei o 
meu voto, só tinha intensão de votar no Ponto 1 e no Ponto 4 da Proposta, mas 
depois de ouvir a explicação da Sra. Vereadora, mudei e votei a Proposta de 
Recomendação.”------------------------------------------------------------------------------------ 
------Foi presente ao Plenário, para apreciação e votação, a seguinte Moção 
apresentada pelo Grupo Municipal da CDU: “Os prejuízos para o Algarve e para o 
País resultantes das portagens na Via do Infante, são muitos superiores ao que 
seriam os custos desta Via sem portagens, no seu papel de serviço público financiado 
pelo Estado e que não pode ser substituído pelo trânsito na sobrecarregada EN125, 
mesmo que melhorada. Em 8 de dezembro próximo, completam-se 4 anos da 
acumulação destes prejuízos para a região, economia em geral e em particular para o 
turismo, atividade básica na vida do Algarve. O uso da EN125 como alternativa, 
provocou que, só em 2015, segundo os dados conhecidos até outubro, foram 
registados 7 943 acidentes, provocando 138 feridos graves e a perda de 32 vidas 
humanas, mais 27 do que nos 2 anos anteriores. Com os resultados do último ato 
eleitoral para a Assembleia da República, abrem-se novas perspetivas para resolver o 
problema das portagens na Via do Infante, dando solução à justa luta das populações 
e corresponder aos interesses sócio/económicos da região, tão profundamente 
afetados por estes 4 anos de portagens. Perante esta realidade, os eleitos da CDU 
propõem que a Assembleia Municipal de Lagos, reunida a 30 de novembro de 2015, 
delibere: 1. Exigir da Assembleia da República uma resolução determinando a 
abolição das portagens na A22, Via do Infante. 2. Manifestar o seu apoio e 
solidariedade para com a justa luta das instituições e do povo algarvio na sua 
exigência de abolição das portagens  na  Via do Infante. 3. Dar  conhecimento  desta  
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deliberação à Assembleia da República, à AMAL e aos órgãos de comunicação 
social.”------------------------------------------------------------------------------------------------
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que mais uma vez o documento cai num 
erro ao dizer “... os eleitos da CDU propõem que a Assembleia Municipal de Lagos, 
reunida a 30 de novembro de 2015, delibere: ...”, uma vez que neste Período a 
Assembleia Municipal não delibera sobre nada.-----------------------------------------------
------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse que com ou sem “delibero” ia votar a favor da 
Moção.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------O Sr. José Valentim (PSD) disse que iria manter a sua coerência relativamente a 
este assunto, por é pelo princípio do “utilizador/pagador”, desde que haja 
alternativa, pelo que anunciou o seu voto contra a Moção apresentada pela CDU.---- 
------O Sr. João Luís Gomes (PS) disse que as portagens na Via do Infante não se 
deveriam manter enquanto não existisse uma alternativa segura.--------------------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que a CDU apresentava o documento 
para deliberação e que aguardava o desenvolvimento do Requerimento apresentado 
pelo Sr. José Alberto Baptista sobre esta questão.-------------------------------------------- 
------O Sr. José Santos (BE) anunciou o voto a favor na Moção.-------------------------- 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que apenas tinha referido o assunto 
levantado por si no inicio deste Período de Antes da Ordem do Dia.--------------------
------Posto isto, passou-se à votação da Moção, tendo-se verificado o seguinte 
resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 3 3 3 1 1 23 

ABSTENÇÕES 0 1 0 0 0 0 1 
VOTOS CONTRA 0 1 0 0 0 0 1 

------DELIBERAÇÃO N.º 113/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal da CDU.-- 
------Foi presente ao Plenário, para apreciação e votação, a seguinte Moção 
apresentada pelo Grupo Municipal do PS: “Nas últimas décadas, o setor da Saúde 
conheceu, em Portugal, ganhos notáveis, em termos de qualidade e de 
competitividade e construiu um sistema de saúde de elevada qualidade, com 
excelentes profissionais, modernamente equipado e com acréscimos na 
acessibilidade e na equidade dos serviços, o que nos permitiu atingir um nível 
assinalável nos indicadores de saúde. É reconhecido que o estado de saúde da 
população obteve melhorias consistentes e sustentadas com o SNS, com a evolução 
positiva dos vários indicadores de saúde e em consequência do contínuo 
investimento nesta área, pelos sucessivos Governos. Lastimavelmente, os últimos 4 
anos foram altamente penalizadores para a saúde na Região do Algarve, com um 
claro enfraquecimento das instituições do SNS. Apesar dos sucessivos alertas e 
chamadas de atenção dos profissionais, dos Sindicatos e das Ordens Profissionais, 
dos Autarcas e dos Deputados à Assembleia da República (AR), da sociedade civil e 
dos Partidos Políticos, os responsáveis nacionais e regionais permitiram, impávidos e 
serenos, a degradação  nunca vista do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no Algarve e  
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empurraram os cidadãos para o setor privado. Vivemos uma situação nos serviços 
do SNS do Algarve, inimaginável! Falta tudo, materiais de consumo clínico, 
medicamentos, recursos humanos, organização, mas e sobretudo falta motivação, 
não há liderança nem humildade para ouvir os cidadãos e os profissionais de saúde. 
Exemplo bem evidente é o Centro Hospitalar do Algarve, EPE, cuja fundamentação 
de constituição residiu nas pretensas melhorias da eficiência económica e da 
qualidade da prestação de cuidados de saúde aos utentes que iriam acontecer, em 
particular, nas especialidades médicas deficitárias. Ora tal não se verificou, antes pelo 
contrário; a realidade desmentiu os ideólogos desta solução. Desde a sua criação, o 
Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. tem revelado manifesta inadequação na 
disponibilidade e acessibilidade dos serviços médicos existentes face às reais 
necessidades sentidas na região, as quais acresceram perante o aumento da 
população residente verificado na última década (+15%), a que podemos adicionar 
um outro incremento significativo da capacidade de alojamento hoteleiro classificado 
e não classificado, com reflexo na população presente, durante todo o ano. Por 
outro lado, os sucessivos cortes orçamentais a que a área da saúde foi sujeita a partir 
de 2011, com uma preocupação exacerbada com os custos relegando para segundo 
plano o bem-estar das populações e a acessibilidade dos cuidados de saúde prestados 
no âmbito do SNS, a incapacidade da administração do Centro Hospitalar do 
Algarve em concretizar um processo de integração consistente entre as anteriores 
unidades hospitalares (Hospital de Faro, Hospital do Barlavento Algarvio e Hospital 
de Lagos), suscitaram problemas na gestão dos recursos humanos, de técnicos e dos 
meios tecnológicos existentes, gerando um clima de medo e pressão sobre os 
profissionais de saúde - factos que contribuíram para a degradação da prestação dos 
cuidados de saúde a nível hospitalar na região e significativa redução da produção 
cirúrgica nas unidades hospitalares da região. Esta situação de emergência do Centro 
Hospitalar do Algarve, conforme a Ordem dos Médicos e as estruturas 
representativas dos enfermeiros (nomeadamente o Sindicato dos Enfermeiros) têm 
vindo sucessivamente a alertar nos últimos anos, conduziu a severas dificuldades nos 
serviços de Ortopedia, Obstetrícia/Ginecologia, Pediatria e Anestesia, em Faro e 
Portimão e Cirurgia Geral em Faro. A título de exemplo refira-se a redução abrupta 
das horas de cirurgia do serviço de Ortopedia do Hospital de Faro em virtude da 
insuficiência de profissionais médicos, o que poderá colocar em causa a idoneidade 
formativa deste serviço em 2015, e a perda ocorrida, ainda em 2013, da idoneidade 
formativa do serviço de cirurgia geral do Hospital de Faro, a falta de médicos 
especializados nos serviços de Obstetrícia/Ginecologia e Pediatria do Hospital de 
Portimão, colocando em causa o funcionamento da Maternidade e outros serviços 
existentes neste hospital. Estes factos preocupam os autarcas e põem em causa o 
acesso aos cuidados de saúde pela população algarvia e dos que visitam a região, 
violando o seu direito constitucional à proteção da saúde. No nosso Concelho de 
Lagos, os cidadãos sofrem muito em particular pelo deficiente acesso a algumas 
especialidades no Hospital de Portimão (Cardiologia, Neurologia, Dermatologia, 
Urologia, Pneumologia, Ortopedia, Oftalmologia/com períodos de espera de vários 
meses a vários anos) e o Hospital de Faro  não  tem  capacidade de resposta  para  as  
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solicitações de toda a região em múltiplas especialidades, ao que acresce o elevado 
custo da deslocação, incomportável para muitos cidadãos. Urge encarar a realidade e 
dar ouvidos aos que defendem o SNS na região, a favor da economia regional e da 
população do Algarve! Nesse sentido, porque todos os cidadãos têm o direito à 
proteção da saúde e o dever de a defender e promover, os Membros da Assembleia 
Municipal de Lagos, reunida em Sessão Ordinária de dia 30 de novembro de 2015, 
deliberam exigir ao Governo o seguinte: a. Avaliar com urgência a implementação do 
modelo de gestão hospitalar do Algarve, com  especial incidência no balanço sobre o 
acesso e qualidade dos cuidados de saúde prestados nos três hospitais da região; b. 
Garantir o funcionamento de todas as valências e serviços de especialidades 
existentes no Hospital do Barlavento Algarvio; c. Garantir os recursos humanos 
médicos necessários nas especialidades dos serviços de ortopedia, anestesia, pediatria 
e ginecologia/obstetrícia no Hospital de Faro e Portimão; d. Assegurar, em geral, os 
meios técnicos, tecnológicos e humanos adequados a garantir a equidade e a 
acessibilidade aos cuidados de saúde no Algarve, em conformidade, nomeadamente 
com Carta dos Direitos de Acesso aos Cuidados de Saúde pelos Utentes do SNS; Os 
Membros da Assembleia Municipal deliberam ainda, dar conhecimento da presente 
Moção a: a) Presidente da República, b) Primeiro-ministro, c) Ministro da Saúde, d) 
Assembleia da República e em particular aos deputados eleitos pelo Algarve, e) 
Deputados da Comissão Parlamentar da Saúde, f) Administração Central do Sistema 
de Saúde, IP, g) Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, h) Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses, i) Comunidade Intermunicipal do Algarve, j) 
Câmara Municipal de Lagos, k) Ordens Profissionais e Sindicatos do setor, l) Órgãos 
de comunicação social nacionais, regionais e locais.”----------------------------------------
------O Sr. Celso Costa (CDU) fez proferiu a seguinte intervenção: “Face à Proposta 
“Em defesa do Serviço Nacional de Saúde no Algarve”, apresentada pelos eleitos 
Partido Socialista, a CDU entende fazer os seguintes considerandos: A política de 
fusão e concentração de unidades hospitalares insere-se num quadro mais vasto de 
ataque ao Serviço Nacional de Saúde, marcado por um processo de degradação da 
oferta pública de cuidados de saúde, encerramento de serviços de proximidade, 
racionamento de meios, alargamento e aumento das taxas moderadoras, apoios aos 
grupos económicos e financeiros que operam no setor, diminuição dos apoios ao 
transporte de doentes não urgentes e crescentes dificuldades no acesso aos 
medicamentos, criando as condições para a gradual transferência dos cuidados de 
saúde para os grandes grupos privados que operam no setor. De acordo com os 
Censos de 2001 e 2011, a população residente no Algarve passou de 395 mil para 
451 mil, registando a maior taxa de crescimento populacional nacional. Contudo, o 
envelhecimento acentuado da população – com particular incidência nas freguesias 
do interior serrano – representa um dos fenómenos demográficos mais preocupantes 
na região algarvia, aconselhando o desenvolvimento da prestação dos cuidados de 
saúde de proximidade geográfica e não a concentração em megaestruturas. As 
portagens na Via do Infante e a deficiente rede de transportes públicos regionais 
colocam sérios entraves à mobilidade na região algarvia, o que é agravado com a 
concentração de serviços e valências,  exigindo aos doentes penosas deslocações. Foi  
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repetido que da criação do Centro Hospitalar do Algarve não resultaria o 
encerramento de qualquer serviço ou valência nos hospitais de Faro, Portimão e 
Lagos. Contudo, a realidade mostra a suspensão de valências nos Hospitais de 
Portimão e Lagos e, tal como noutras regiões do País, os processos de fusão e 
concentração estão-se traduzindo num gradual encerramento de serviços e valências. 
Os hospitais de Faro, Portimão e Lagos apresentam uma elevada carência de 
recursos humanos, que compromete a prestação dos cuidados de saúde na região, 
revelando que os sucessivos governos do PS e do PSD/CDS foram incapazes de 
gizar uma política de Saúde que assegurasse a colocação de um número suficiente de 
profissionais na região algarvia. As distâncias entre os hospitais e a mobilidade 
forçada dos seus médicos constitui um fator que influencia muito negativamente a 
capacidade de atração de novos médicos para os hospitais da região e de fixação dos 
atuais profissionais. Um único centro hospitalar, não serve o interesse dos algarvios e 
do Algarve, apenas beneficia as entidades privadas prestadoras de cuidados de saúde 
da região. É revelador o facto de a multiplicação da oferta de serviços de saúde 
privados no Algarve ocorrer em paralelo, e em consequência, do estrangulamento 
financeiro a que são sujeitos os hospitais do Algarve. Nos últimos anos, em 
consequência da criação do Centro Hospitalar do Algarve e da política de 
subfinanciamento crónico imposta pelo Governo, assistiu-se à acelerada degradação 
dos cuidados de saúde na região, denunciada por utentes e profissionais de saúde. A 
Comissão de Utentes do Serviço Nacional de Saúde, denunciando a degradação dos 
cuidados de saúde nos hospitais do Centro Hospitalar do Algarve, entregou na 
Assembleia da Republica uma Petição, com cerca de 7.000 subscritores. Em Lagos, 
teve lugar uma das maiores manifestações populares, em defesa do Hospital de 
Lagos e do SNS. Esta Assembleia, tem-se manifestado neste mesmo sentido por 
várias vezes e em 24 de junho de 2013 aprovou uma deliberação exigindo a 
revogação imediata da fusão dos hospitais do Algarve. Assim, consideramos que a 
Proposta apresentada Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, ficaria 
mais abrangente e enriquecida incluindo os seguintes pontos: A reversão da fusão 
dos Hospitais de Faro, Portimão e Lagos no Centro Hospitalar do Algarve, repondo 
os serviços e valências retirados a estes hospitais, e atribuir às unidades hospitalares 
algarvias os meios humanos e financeiros adequados à prestação de cuidados de 
saúde de qualidade. Interpretando o sentir profundo das populações, dos órgãos 
autárquicos e dos profissionais de saúde, a construção do há muito prometido 
Hospital Central do Algarve e a relocalização do Hospital de Lagos. Faça o 
levantamento das necessidades de cuidados de saúde da população do Algarve, tendo 
em conta as suas características e critérios de acessibilidade e mobilidade e as 
condições sociais e económicas, com vista à apresentação de um plano integrado da 
reorganização dos serviços públicos de saúde, ao nível dos cuidados primários de 
saúde, cuidados hospitalares e cuidados continuados integrados, envolvendo na sua 
definição os contributos dos utentes, profissionais de saúde, autarquias e 
comunidade local.” Perguntou ao PS se estaria disposto a retirar do texto as 
indicações temporais mencionadas, tais como “nos últimos 4 anos”, passar-se a ler 
“nos  últimos  anos” e  onde se lê “os sucessivos  cortes  orçamentais a que a área da  
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saúde foi sujeita a partir de 2011” passa-se a ler “os sucessivos cortes orçamentais a 
que a área da saúde foi sujeita”.------------------------------------------------------------------
------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse concordar com as propostas de alteração 
sugeridas pela CDU, uma vez que os cortes começaram a ser feitos anteriormente. 
Referiu não concordar com a afirmação feita no documento apresentado pelo PS, 
relativamente ao acesso aos medicamentos, uma vez que o preço dos mesmos 
baixou, drasticamente nos últimos anos. Terminou dizendo que se o documento 
sofresse as alterações sugeridas pela CDU, o PSD estaria disponível para votar a 
favor da Moção.-------------------------------------------------------------------------------------   
------A Sra. Sónia Melo (PS) disse que o documento não iria sofrer alteraçõe. 
Acrescentou que os preços dos medicamentos baixaram, mas esses medicamentos 
que viram o seu preço reduzir, não são encontrados, com facilidade, nas farmácias.--- 
------Posto isto, passou-se à votação da Moção, tendo-se verificado o seguinte 
resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 0 0 0 1 1 14 

ABSTENÇÕES 0 4 3 3 0 0 10 
VOTOS CONTRA 0 1 0 0 0 0 1 

------DELIBERAÇÃO N.º 114/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Moção apresentada pelo Grupo Municipal do PS.----- 
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. Jorge Ferreira (LCF): “A LCF absteve-se 
ma votação não por concordar com os propósitos do documento, com os quais 
concordamos inteiramente, mas pela simples razão que não houve a tolerância em 
conseguir fundir a proposta com a proposta da CDU que tinha precisamente os 
mesmos objetivos. Em face disto entendemos que o debate democrático, a 
colaboração democrática, o diálogo democrático levaria a que se pudessem fundir 
estas duas propostas e votá-las numa só.”------------------------------------------------------ 
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. José Valentim (PSD): “Votei contra a 
Moção do PS relativamente ao modelo do Sistema Nacional de Saúde pelas seguintes 
razões: a) é injusto dizer que o anterior Governo nada fez para salvaguardar o 
Serviço Nacional da Saúde. Não é verdadeiro que se diga que o anterior Governo, 
tudo o que fez estava mal, na área da saúde, nomeadamente a questão da baixa dos 
medicamentos e isenções para pessoas com menor rendimento. Temos uma visão e 
uma perspetiva diferente da área da esquerda relativamente ao Sistema Nacional de 
Saúde, o nosso modelo é diferente do vosso modelo, portanto temos aqui questões 
que são questões de divergência política profunda. E finalmente, achamos que é 
injusto também, afirmar que no Algarve não houve a tentativa de reorganizar o 
Serviço com vista a que eles fossem mais eficazes e mais eficientes em benefícios 
prestados à população, embora se reconheça que houve custos, houve sofrimentos e 
fazemos votos que no futuro isso não venha a suceder.”----------------------------------- 
------Declaração de Voto efetuada pelo Sr. Celso Costa (CDU): “A CDU fez uma 
Declaração com alguns considerandos e com umas propostas concretas para 
alteração e melhoramento do texto,  mas o PS  não  assim o entendeu,  portanto, nós  
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abstivemo-nos neste ponto, considerando que não poderíamos votar a favor porque 
as recomendações que nós fazíamos melhoraríamos, e em muito, o texto.”------------- 
------O Sr. José Valentim (PSD) fez a seguinte intervenção: “No decorrer da Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, do dia 19 de outubro, p.p., com ponto 
único da Ordem dos trabalhos, o estado do Município, referi e levantei, ao de leve, 
aspetos de índole formal e de método sobre o debate. Fiz também referências   aos   
Presidentes das Juntas de Freguesia e pelo que me fora manifestado, depois da 
Sessão, no exterior do edifício, pelo Senhor Presidente da União das Juntas de 
Freguesia de Barão São João e Bensafrim, fiquei com a perceção que aquela minha 
intervenção gerara desconforto e incompreensão. Tal facto levou-me a fazer uma 
breve introspeção se teria sido incontido ou deselegante na linguagem. Não, não fui. 
Aceito como causa provável, do hipotético equívoco, a descontinuidade entre a 
expressão oral e a velocidade da mente, essa sim, porventura fator decisivo do 
eventual ruído existente no canal comunicacional desvirtuando, lamentavelmente, o 
exato sentido da mensagem. Entendida, ao que parece, como crítica ao conteúdo das 
intervenções dos senhores Presidentes da Juntas. Longe de mim tal ideia. Mas se foi 
essa, infelizmente, a compreensão geral cumpre-me esclarecer que não fora esse 
afinal o objetivo pretendido, apesar de, na minha opinião, todas as intervenções 
proferidas não estarem isentas de crítica. Repito, não fora minha intenção magoar os 
senhores Presidentes das Juntas, menos ainda diminuir as suas intervenções, mas tão 
só levantar a ponta “do véu” para reflexão futura sobre o modelo de funcionamento 
do debate do estado do Município e clarificação dos seus principais protagonistas. 
As Juntas de Freguesia, consagrada na lei, respondem direta e politicamente à 
Assembleia de Freguesia. São os órgãos executivos das freguesias com atribuições e 
competências próprias, razão pela qual não devem ser encaradas como parceiros 
menores nem deveres de obediência ou subserviência perante o executivo municipal. 
Sabemos também que os Presidentes das Juntas são membros, não eleitos, da 
Assembleia Municipal, a sua legitimidade não deriva do voto direto dos cidadãos. 
São Membros por inerência de funções. A lei não faz qualquer distinção em relação 
aos eleitos legítimos, diretamente sufragados. Todavia, não deixa de ser curioso e, 
por isso, politicamente questionável que, na prática, no exercício das funções de 
Membros por inerência, acabem por desequilibrar e desvirtuar a essência do 
verdadeiro sentido do voto expresso pelos eleitores na urna, no ato eleitoral.  Mas 
deixaremos isso para outros fóruns. O importante, aqui, é aclarar o principal sentido 
daquela minha intervenção e, nessa medida, reiterar que as minhas divergências 
políticas expressas neste ou em qualquer outro órgão, mesmo as mais acaloradas, 
movem-se por ideais, convicções e entendimentos e nunca por atitude descortês ou 
falta de respeito para com todos presentes, sem exceção. Todavia, isso não invalida o 
meu entendimento reforçado de que a continuidade, nos moldes definidos, da 
discussão do estado do Município, poderá ser interessante e divertida para alguns, 
mas, a meu ver, não produz efeitos reais, nem desejáveis benefícios substantivos, na 
vida da comunidade Lacobrigense. O que é pena.”------------------------------------------- 
------INTERRUPÇÃO DA REUNIÃO: Neste momento, eram 22 horas e 23 minutos, o 
Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), declarou interrompidos os trabalhos da  
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Sessão para um breve intervalo, tendo os mesmos sido retomados às 22 horas e 43 
minutos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
------APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA:  
------Não tendo sido alvo de qualquer intervenção, foi colocada à votação a Ordem 
do Dia para a presente Sessão da Assembleia Municipal, tendo-se verificado o 
seguinte resultado:   

 PS PSD LCF CDU TSL BE TOTAL 
VOTOS A FAVOR 12 5 2 3 1 1 24 

ABSTENÇÕES 0 0 1 0 0 0 1 
VOTOS CONTRA 0 0 0 0 0 0 0 

------DELIBERAÇÃO N.º 115/AM/2015: 
------Aprovada, por maioria, a Ordem do Dia para esta Sessão da Assembleia 
Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
------PONTO 1 - INFORMAÇÃO ESCRITA DA PRESIDENTE DA CÂMARA ACERCA DA 
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO: Foi dispensada a leitura da Informação em causa, uma 
vez que a mesma tinha sido oportunamente remetida aos Grupos Municipais e a 
todos os Membros da Assembleia Municipal a qual fica arquivada em pasta anexa ao 
presente livro de atas sob o número D-568-27.----------------------------------------------- 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) proferiu a seguinte intervenção: “A rotina 
pode ser causa para não nos esforçarmos na análise da informação da Sra. 
Presidente. Mas, como é aos membros da AM que cabe a obrigação de analisar e 
comentar a informação municipal inserida no texto da Sra. Presidente, da nossa parte 
vamos tentar resistir a essa rotina. Quando na intervenção sobre o “estado do 
município”, a Sra. Presidente entendeu que a TSL tinha uma visão demasiado crítica 
sobre o trabalho da sua vereação, esqueceu-se de referir que tem sido desta bancada 
que saíram muitos dos apoios necessários à decantada boa gestão do seu executivo. 
A TSL tem sido capaz, ao longo destes dois anos, de diferenciar os tempos para a 
crítica, os tempos para análise e os tempos para apoio. Dito isto, vamos referir-nos, 
com alguma brevidade, ao conteúdo político da sua Informação relativa ao período 
de 1 de setembro a 31 de Outubro. E vamos começar pela sua Nota Introdutória, 
nota que a TSL também sugeriu que a Sra. Presidente deveria escrever, para que o 
documento enviado à AM não continuasse, como no passado, a ser o relatório 
burocrático, contabilístico ou técnico da atividade municipal. Reporta, em síntese, a 
sua Nota Introdutória a melhoria da situação financeira municipal, a boa participação 
do orçamento participativo, a sua assídua presença na vida da AMAL e nos seus 
projetos - que, infelizmente, só vamos conhecendo através da sua informação, 
mesmo quando a AM tem representantes na assembleia da AMAL –, a revitalização 
da Associação das Terras do Infante, o seu acompanhamento das atividades culturais 
e desportivas. E no fim, deseja, com a bonomia e afetividade que sempre mostra nas 
suas relações públicas, um Santo Natal a todos – e a TSL releva aqui o adjetivo 
santo, adjetivo a que a laicização cultural parece avessa -, bem como votos para que 
2016 traga mais justiça e sabedoria: justiça e sabedoria que fizeram grandes os 
grandes  homens da história e de  que  hoje  tanto carece a gestão política,  não  só  a  
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nacional e europeia, mas também, muitas vezes, a local. E com igual desejo de bom e 
santo Natal e com o mesmo desejo que em 2016 haja no nosso município mais 
sabedoria económica e democrática e mais justiça cultural e social, a TSL poderia dar 
por concluída a sua intervenção política sobre a informação da Sra. Presidente. 
Reservando a parte do sal da crítica para mais tarde, durante o debate das GOP e do 
Orçamento. E, todavia, não praticaria a TSL, nem sabedoria, nem justiça, se não 
fizesse aqui alguns comentários à sua Informação. Uns, políticos; outros, 
instrumentais. O primeiro, e desde sempre repetido pela TSL, a ausência dos 
membros do executivo no conteúdo das informações prestadas pelos diversos 
sectores burocráticos, administrativos e técnicos da gestão municipal. Sabemos todos 
que, se há melhoria na situação financeira municipal, não pode esta ser explicada só 
no modo administrativo e contabilístico. Há um responsável político que orienta e 
controla o setor financeiro e contabilístico e que providencia para que as regras 
financeiras, - e elas são muitas e dispersas -, sejam politicamente e, não só 
legalmente, respeitadas. Desse responsável, o Sr. vice-presidente, não há nenhum 
testemunho no texto, nenhuma creditação, nenhum compromisso a que a AM tenha 
acesso, para que, sobre o bom e o mau do setor financeiro – neste caso, mais bom 
que mau – possa ser inquirido diretamente; custa à TSL vê-lo aqui como mero 
interprete do que os serviços ao seu cuidado anexaram à nota introdutória da Sra. 
Presidente. O mesmo se diga sobre a área cultural e social, onde o trabalho, 
silencioso e persistente, da Sra. Vereadora passa anódino por entre as palavras de um 
texto sempre bem construído. Um pequeno prefácio ou posfácio político do Sr. 
Vice-Presidente e da Sra. vereadora, não só enriqueceriam a informação apensa dos 
serviços que gerem politicamente, como dariam o aval político a esses mesmos 
serviços, permitindo à AM espaço para a apreciação de um trabalho político, social e 
cultural, mas com um rosto. Afinal, no fim do mandato, serão os vossos rostos que o 
eleitorado irá julgar. Já sobre a área do ambiente, há, por parte da TSL alguma 
dificuldade em analisar os apensos dos respetivos serviços, tantos são os números e 
tanta a ausência de perspetiva politica no conteúdo do texto apresentado. Mas, antes 
de terminar esta resenha sobre a visão política do texto da Informação da Sra. 
Presidente, e dado que estamos em época natalícia, e porque na sua Informação a 
Sra. Presidente desejou, e bem, que em 2016 haja mais sabedoria e mais justiça, 
permita à TSL, Sra. Presidente, que acrescente um outro desejo: Que a Sra. 
presidente, no uso das suas competências próprias, estenda aos restantes membros 
do executivo o convite para responsabilidades em áreas de intervenção municipal, 
mesmo se com referência a vereadores a tempo inteiro. Seria, além de um ato de 
justiça democrática, um gesto de sabedoria política. E seria acompanhar a “astúcia da 
razão” hegeliana, ao permitir ao executivo esvaziar parte do estatuto do direito da 
oposição. Não é um conto de Natal, Sra. Presidente, este pedido: é um ato de 
revitalização e de realização da vida democrática local, reconhecendo, assim, à 
oposição o espaço político a que fez jus pelos resultados eleitorais. Há vereadores de 
outros quadrantes políticos que poderiam colaborar, responsavelmente, mesmo se 
em ligação com os membros a tempo inteiro, em áreas como a economia, a cultura e 
o  planeamento   estratégico.   Com   este   espírito  de  diálogo   foi  possível  que  o  
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Secretário-Geral do PS pudesse ser hoje o Primeiro–Ministro de Portugal. A 
exclusão, em democracia, tem sempre, a médio ou longo prazo, custos elevados. 
Para concluir esta parte política, porventura mais natalícia, vamos referenciar alguns 
pontos dos apensos administrativos, contabilísticos e técnicos da Informação da Sra. 
Presidente. Nos Destaques, destacamos a agraciação de cidadãos e instituições locais 
de mérito no dia do Município. Na oportunidade, aproveitamos para solicitar que em 
2016 a AM seja também consultada sobre esta matéria, podendo caber à Comissão 
Especializada de Projeto da AM a colaboração com a CM para esse efeito. Nos 
textos dos diversos serviços administrativos e técnicos, só algumas chamadas de 
atenção, ou solicitação de informação, se possível. Na atividade técnico-jurídica, 
parece à TSL que seria ajustado uma ligação mais constante com a Mesa da AM em 
muitas questões que relevam de importância para algumas questões que a AM 
necessita de aprovar. O núcleo de apoio da AM deveria ser, por isso, acrescido de 
um elemento jurídico disponível para os assuntos que a Mesa, ou mesmo de 
membros da AM, através da Mesa, solicitem informação. Esse elemento poderia 
servir de contacto para obtenção de respostas a pedidos de informação da AM. Sem 
imiscuir a CADA neste processo de obtenção de respostas aos pedidos da AM, a 
TSL não pode deixar de recortar um conselho da mesma no seu artigo 9.º “…a 
autarquia local…designa um responsável pelo cumprimento das disposições da 
presente lei”.  Eis a boa maneira de fazer coabitar a necessidade com a legalidade: a 
inclusão de um elemento do setor jurídico, em tempo necessário, no núcleo de apoio 
à AM. Ainda nesta área, a TSL continua a fazer uma leitura preocupada sobre os 
números constantes das execuções fiscais, havendo, inclusivamente, neste intervalo 
da sua Informação, 39 penhoras. A ditadura fiscal imposta pelo anterior governo e 
que o atual governo se propõe moderar não poderia também sofrer aqui, entre nós, 
alguma moderação? Apesar de este assunto se ter convertido, em áreas internas da 
administração municipal, em fator de exclusão da TSL, seria possível ter na próxima 
informação da Sra. Presidente um apontamento sobre as causas que levam a CM a 
proceder às penhoras? No campo dos processos contenciosos, gostaríamos de saber, 
oportunamente, a que se reporta a obrigação da CM de “restabelecer a situação que 
existiria…” no processo de António José Ramos? O que significa a ação em curso de 
mais de 7 milhões de euros contra o Estado Português e o Município de Lagos posta 
pela Espiche – Campo de Golfe? Que lições tirou a CM do julgar improcedente a 
execução fiscal por motivos do não pagamento da fatura de água de José Aquino?  
Qual o fundamento para a declaração de nulidade relativa à recusa de licença 
administrativa do processo de Margarida Lopes e irmã? E a nulidade relativa à 
Iberlagos? Porquê o pedido de anulação de concurso por parte da NADA? Não 
necessitamos de uma resposta exaustiva, mas, sobretudo, o sentido de orientação 
que a CM tem em relação a estas interrogações. A TSL fará chegar à CM, através da 
Mesa da AM, as referidas perguntas, mas, que podem ser respondidas na próxima 
Informação da Sra. Presidente. Atividade técnico-administrativa. Haveria 
possibilidade de informar a AM sobre os critérios da mobilidade interna na 
modalidade de mobilidade intercarreiras? Houve equidade de expetativas nas opções 
tomadas?  Ou  houve  imperativos  que  levaram à escolha de uns funcionários e ao  
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esquecimento de outros? Atividade técnico – financeira. A TSL vai reservar esta 
matéria para quando da análise das GOP e do Orçamento. Todavia, há necessidade 
de reter, desde já, alguns dados sobre a situação financeira. Um, é que as receitas 
previstas irão ultrapassar as receitas orçamentadas, - na Informação, em Outubro, o 
saldo final de tesouraria é de 7 500 mil euros e, legalmente, o município já não 
apresenta pagamentos em atraso aos fornecedores -, o que permitirá um superavit 
que a CM deverá aplicar em investimentos de capital e em melhorias de ambiente 
urbano. Cuidaremos de ver isso na 1.ª revisão orçamental, mesmo se parte do saldo 
do exercício puder ser, entretanto, utilizado, bem como na preparação do 
Orçamento para 2017, para a redução da carga fiscal municipal dos lacobrigenses, 
sobretudo no IMI, na redução da retenção do IRS e na redução das derramas. No 
Urbanismo, Licenciamento e Fiscalização, há a salientar, não só o protocolo a 
celebrar com a faculdade de Ciências Sociais e Humanas para a valorização da área 
submersa da Baía de Lagos, bem como o aumento das Operações Urbanísticas, 
mesmo se a parte de leão ainda continue a caber ao alojamento local – 70 pedidos. 
Atualmente, o sitio do alojamento local, Airbnb, informa que em Lagos há 300 
alojamentos mais alugueres. Um dia destes, acordaremos a viver numa cidade típica 
de alojamento local, depois de termos vendido, durante décadas, a marca de uma 
Lagos de qualidade turística. Este apontamento da TSL, que reverteremos para a 
discussão das GOP, só tem uma intenção: é urgente começar a repensar, à luz da 
globalização turística e do enfraquecimento económico da sociedade europeia, que 
caminhos a Cidade de Lagos deve seguir no futuro, sem perder o seu ADN histórico 
e manter o fator turisticamente cultural. No Ambiente e Serviços Urbanos, já acima 
nos referimos a esta atividade municipal, mais técnica e operativa, sem que se lhe 
sinta muito o cheiro da ação política.  Por fim, a Educação, Comunicação, Cultura e 
Ação Social. O reporte constante da Informação mantém a vitalidade e o rigor dos 
anteriores textos, pelo que nos iremos referir só a alguns dos principais 
acontecimentos: Festival Verão Azul, a MALA, as Comemorações do Dia da Cidade; 
o serviço de biblioteca e de património museológico; a comunhão com a juventude e 
o desporto e a educação, sem esquecer o trabalho continuado e em curso da unidade 
de habitação e de ação social. Aqui, e perdoe-me a Sra. vereadora a insistência, um 
prefácio ou posfácio político encheria o texto com uma nova dimensão. Se há área 
em que a TSL é sensível é a área que a Sra. Vereadora coordena e motiva. Por isso, 
uma rubrica textual sua faria ressumar o caudal do leito que corre na informação 
administrativa e técnica do seu setor político. E vamos concluir esta parte da nossa 
análise, questionando uma omissão rotineira da sua Informação, Sra. Presidente, para 
quando um breve capítulo das relações entre a CM e a AM? Nesse capítulo, muitas 
das questões levantadas e muitas perguntas feitas pela Mesa ou pelos membros da 
AM poderiam ser resolvidas, sem necessidade de recurso a qualquer tipo de queixas. 
Sr. Presidente da AM, a TSL vai terminar a sua análise com a explicação de 
Rosanvallon sobre a origem do seu livro “Le bon gouvernement”: “A democracia foi 
sempre pensada como um processo de seleção e de legitimação dos detentores do 
poder, mas, não como uma conceção específica do modo como exercer o poder”.  
Para a TSL, a informação  obrigatória da Sra. Presidente à AM,  apesar  de  se  poder 
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poder tornar rotineira, continua a ser a bússola que vai norteando “a conceção 
específica de como este executivo exerce o seu poder municipal”. Pelo que, também 
deve ser a bússola de como a oposição poderá desconstruir esta conceção, ou ajudar 
a calibrá-la. O que iremos reatar no debate das GOP. Feliz Natal a todos.”-------------
------O Sr. José Manuel Freire (CDU), relativamente à AMAL, disse que com a nova 
Lei, reúne duas vezes por ano, pelo que é difícil prestar informação à Assembleia 
Municipal sobre um Órgão que reúne muito espaçadamente. Referiu que a 
Informação tem um título com a seguinte designação: “gastos com a Assembleia 
Municipal”, mas não tinha identificado titulo semelhante relativamente a “gastos 
com a Câmara Municipal”, pelo que perguntou onde podia encontrar tal. Sobre o 
conteúdo da Informação da Sra. Presidente da Câmara Municipal à Assembleia 
Municipal, disse que a mesma deveria conter toda a informação possível. Disse que a 
informação sobre as perdas de água e dos consumos da mesma, tinha deixado de 
aparecer no documento.---------------------------------------------------------------------------
------O Sr. Carlos Glória (LCF) proferiu a seguinte intervenção: “Começamos por 
apresentar o nosso elogio com referencia às iluminações de Natal que apesar de em 
número reduzido em comparação com anos passados, dão nota de bom gosto e 
refletem dignamente a época. LCF congratula-se pela forma mais prática e sintética 
como o documento da Informação se apresenta pelo que desde já releva de forma 
positiva o mesmo. Mas antes de entrar no contexto do ponto, gostaríamos de 
questionar a mesa da Assembleia, na figura do Sr. Presidente qual a razão que levou a 
que não tenha sido comunicado aos membros da AM o ofício da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses datado de 04/02/2014? Acresce que de forma 
desrespeitosa para os membros desta Assembleia, na sessão extraordinária de 19 de 
Outubro foram utilizados boletins de voto irregulares para a votação da atribuição 
das medalhas a entregar no dia da Cidade, sendo V. Exa. conhecedor de que os 
mesmos não cumpriam os requisitos legais conforme estabelecido na Lei 75/2013 de 
12/09 e o Código Administrativo, conforme oficio 212/2014-LR da Associação 
Nacional dos Municípios Portugueses atras referido. Rumando para outro tema 
igualmente surpreendente, mas porque estando na alçada da CML se enquadra neste 
ponto, LCF rececionou um ofício emanado da União das Freguesias de Bensafrim e 
Barão de São João, com o n.º 356/2015, datado de 19/11/2015, mas que apenas foi 
rececionado no dia 26 de Novembro, convidando ao abrigo do Estatuto do Direito 
de Oposição, para uma reunião a no dia 25 de Novembro, ou seja no dia anterior à 
sua receção, para audição sobre a Proposta de Orçamento e Plano para o exercício 
de 2016, cujo documento, segundo o mesmo ofício deveria seguir em documento de 
trabalho mas o qual nunca chegou ao destinatário LCF. Uma das ações levadas a 
cabo pela CML (pág. 11) e que nos congratulamos, Alunos ajudam animais do Canil 
Municipal faz-nos questionar qual o ponto em que se encontra o novo regulamento 
de acesso do voluntariado. Na área qualidade surge como destaque a redução do nº 
de reclamações, no período anterior foram de 93 enquanto no atual apresentam-se 
53, o que significou um decréscimo de 0,06% em relação ao n.º de atendimentos. 
Apresentando-se de forma positiva a evolução da área perguntamos que 
motivos/ações  levaram a tal redução. No que concerne ao contencioso, verifica-se a  
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continuidade do processo Espiche-Campo de Golf, SA que apesar da aprovação do 
PDM não se vislumbra uma evolução positiva. Perguntamos que atos negociais têm 
sido levados a cabo para a solução do problema. Chamamos a atenção para o facto 
de continuar a constar o valor de 36.627,30€ quando são 36.627.298,21€. 
Financeiramente e economicamente a CML tem vindo a recuperar sendo que o saldo 
positivo evidenciado (pág. 31) no valor de 3.718.048,30€ é o resultado dessa 
realidade. Chama-nos a atenção a rubrica Impostos diretos que por si só evidencia 
um saldo positivo comparativamente a outubro de 2014 de 1 538 789,56€ que 
pensamos ser fruto em grande parte do IMI e do IMT, pedimos, no entanto, 
esclarecimentos sobre a rúbrica. Um dos itens da receita que chama a atenção pelo 
seu valor é a tarifa de disponibilidade que atinge em outubro de 2015 o montante de 
3.309 milhões de euros. No entanto vimos questionar o motivo pelo qual, 
relativamente a igual período de 2014, a receita se situa em níveis inferiores quando a 
receita de IMT foi superior em cerca de 1.320 milhões de euros, ou seja, um total de 
7.328 milhões de receita o que significando um aumento de clientes no sistema. Cabe 
aqui referir, que em 2 anos (comparação em outubro) a receita de IMT subiu de 
4.182 milhões de euros para 7.382 milhões em outubro de 2015, significando um 
aumento no nº de transações, o que poderá significar algum crescimento do negocio 
imobiliário. Uma das questões que nos têm sido colocadas refere-se ao período de 
faturação do consumo de água. Efetivamente tem havido meses em que o período 
de faturação ultrapassa os 31 dias, o que pode e significa nalguns casos, alteração dos 
escalões de consumo penalizando famílias algumas delas com parcos recursos. 
Questiona-se se qual a razão e motivo pelo qual se está verificando este 
procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------  
------O Sr. João Luís Gomes (PS) realçou o prazo médio de pagamento efetuados 
pela Câmara Municipal, que é de 16 dias, o que mostra o bom trabalho que está a ser 
feito por quem dirige a Autarquia. Perguntou como estavam a decorrer as visitas dos 
Presidentes das Câmaras Municipais das Terras do Infante aos trabalhos realizados 
no âmbito da prevenção de incêndios florestais. Realçou a melhoria verificada na 
iluminação de Natal.-------------------------------------------------------------------------------   
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a 
Informação da Sra. Presidente da Câmara à Assembleia Municipal tem uma grande 
componente técnica, mas, ainda assim, tem o visto dos políticos que acompanha as 
diversas áreas. Sobre a parte jurídica que é incluída no documento, referiu que a 
informação prestada nessa área é a que é fornecida pelo advogado da Câmara 
Municipal relativamente à evolução que se verificou nos processos no período 
decorrido entre uma Informação e outra. Sobre o processo do Espiche Campo de 
Golfe, confirmou que o pedido de indeminização, feito pela empresa ao Estado é de 
36 milhões e não de 36 mil euros, mas foi assim que o advogado colocou na 
informação prestada. Acrescentou que, entretanto, este processo foi arquivado e não 
há qualquer direito a indeminização. Sobre a mobilização interna disse que a mesma 
tem componente política e técnica. Sobre a informação dada sobre os gastos da 
Assembleia Municipal, disse que se for entendimento da Assembleia Municipal que 
tal referência não seja feita no documento, isso será tomado em consideração.  Sobre  
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o aumento dos impostos diretos, disse que este têm sido a principal fonte de receita 
da Autarquia, sendo que se verificou um aumento desta receita por consequência das 
verbas de IMT e de IMI, o que significa, no caso do IMT, uma boa evolução do 
mercado imobiliário e isso reflete-se no IMI. Sobre o aumento do valor relacionado 
com a tarifa de disponibilidade, disse que o mesmo é fruto da continua instalação de 
novos contadores. Em relação ao período de faturação da água disse que o mesmo 
cumpre as regras que foram emanadas pela ERSAR - Entidade Reguladora dos 
Serviços de Água e Resíduos, mas há o compromisso de não prejudicar o 
consumidor com alterações de escalões. Disse ter havido um esforço enorme de 
redução de despesa que conjugado com aumento de receitas, possibilitou equilibrar 
as contas do Município.---------------------------------------------------------------------------   
------O Sr. Vereador da Câmara Municipal, Paulo Jorge Reis, disse que o que consta 
na Informação, relativamente às áreas da sua responsabilidade, tem o devido 
acompanhamento político. Sobre o quadro relativamente a perdas e consumo de 
água, que não consta no documento, disse que foi um lapso detetado já depois de ser 
enviado o documento. Sobre o Regulamento do Voluntariado para o Canil, disse que 
depois de algumas reuniões as coisas estão bem encaminhadas, estando a decorrer as 
ações relacionadas com o Canil Municipal, de uma forma consensual. Relativamente 
às visitas dos Presidentes das Câmaras Municipais das Terras do Infante às faixas de 
gestão de combustível, disse que foram visitas que decidiram fazer os autarcas para 
perceberem, no terreno, o que estava a ser feito e o que está programado para o 
inverno de 2015-2016.-----------------------------------------------------------------------------  
------A Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Maria Fernanda Afonso, sobre a 
diminuição das queixas apresentadas, disse que se tal se verifica é porque a Câmara 
Municipal está a falhar menos e isso é motivo de contentamento. Sobre a iluminação 
de Natal, disse não ter verificado problemas, de maior, no ano de 2014, sendo que 
este ano a iluminação de Natal foi alargada às Freguesias rurais. Relativamente ao 
binómio político e técnico, referido pelo Sr. José Alberto Baptista, disse que o 
trabalho técnico é acompanhado pelos políticos e com base no programa eleitoral 
que o PS apresentou nas últimas eleições autárquicas.--------------------------------------  
------O Sr. José Santos (BE), referindo-se a um projeto proveniente do Orçamento 
Participativo, o qual consta na ligação à rede de saneamento público, lamentou que 
que em pleno século XXI, ainda exista populações que são privadas de tal ligação. 
Lamentou o facto de continuar a existirem contratos de emprego-inserção na 
Autarquia. Sobre o saldo de tesouraria, disse verificar-se dinheiro em cofre, mas 
lembrou que existem buracos em estradas, alguns há já alguns meses. Referindo-se 
ao assunto “muro bonito”, disse que tinha elaborado um Requerimento à Câmara 
Municipal, sobre o assunto, tendo recebido muito pouca informação. Lamentou o 
facto desde assunto ter 2 anos e ainda não ter sido resolvido.------------------------------ 
------O Sr. Celso Costa (CDU) pergunto se já tinha sido reenviado, para publicação, 
o ACEP assinado com o STAL, depois do acórdão do Tribunal Constitucional.------- 
------A Sra. Paula Couto (PS) perguntou qual o ponto de situação relativamente ao 
protocolo  com a Docapesca.  Relativamente às bolsas de estudo  perguntou  se  este  
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ano tinha havido mais ou menos candidaturas, relativamente ao ano anterior e qual o 
número de bolsas a atribuir.---------------------------------------------------------------------- 
------A Sra. Ana Paula Viana (CDU) perguntou se já existia uma previsão de 
cumprimento do Plano Plurianual de Investimentos, até ao final do ano e o porque 
de zero por cento de execução na rúbrica da Ação Social.---------------------------------- 
------O Sr. José Alberto Baptista (TSL) disse que a principal missão dos eleitos é 
política e nota-se uma componente política na Informação. Referiu que na 
Informação apenas é dado a conhecer a atividade da Sra. Presidente, mas deveria vir 
igualmente referida a atividade dos Vereadores. Disse concordar com a informação 
dada sobre os valores gastos pela Assembleia Municipal. Relativamente ao 
contencioso, apelou para uma contenção para a área coerciva da Câmara Municipal.--  
------SAÍDA DE MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL: Durante esta intervenção, 
ausentou-se, definitivamente da sala o seguinte Membro da Câmara Municipal: 

GRUPO 
MUNICIPAL NOME/CARGO DO MEMBRO HORA 

PSD Nuno Filipe Carreiro Ferreira Serafim - Vereador 23.46 

------O Sr. José Manuel Freire (CDU) relativamente às comemorações do dia do 
Município, sugeriu uma melhor atenção para a não sobreposição de eventos para a 
mesma hora, em locais diferentes. Sobre os custos da Assembleia Municipal, disse 
que não tinha dito que seria para retirar ou manter tal informação, apenas tinha 
chamado à atenção para a terminologia apenas ser aplicada aos custos com a 
Assembleia Municipal. Perguntou se estava prevista a realização de ações de 
formação para o CPA, para o caso de resposta afirmativa, com que entidade 
contratualizou tais formações e se as mesmas são abertas aos eleitos locais.------------- 
------O Sr. Jorge Ferreira (LCF) começou por dizer que faltava política à Informação, 
uma vez que falta os Membros da Assembleia Municipal saber quais as orientações 
políticas dadas aos Serviços, pelo Membros da Câmara Municipal, uma vez que o 
que consta na Informação são situações que já se concretizaram. Sobre as contas da 
Câmara Municipal disse que as mesmas estão melhor do que no início do mandato, 
no entanto esta situação nada tem a ver com o ponto de vista financeiro, uma vez 
que existe uma grande diferença entre o ponto de vista financeiro e o resto. Referiu 
que em termos financeiros, as receitas estão a crescer, mas as despesas estão 
igualmente a crescer. Disse que se a relação entre as receitas recebidas, por parte da 
Câmara Municipal, e os serviços prestados pelo Município aos munícipes, deixa 
muito a desejar. Referiu que os espaços verdes estão degradados, verificando-se uma 
anomia social e a Câmara Municipal tem obrigação de combater tal anomia, as 
estradas municipais estão em muito mau estado. Disse que a Urbanização Porto 
Dona Maria está com os arruamentos degradados e deveria a Câmara Municipal 
tomar posse administrativa da mesma, pelo que solicitou opinião sobre o assunto. 
Solicitou igualmente informação sobre o processo da Iberlagos, da cooperativa 
Lacóbriga. Perguntou que passos tem estado a serem dados no sentido de ser 
inventariado o património imobiliário municipal. Disse concordar com o facto dos 
valores  relacionados com a Assembleia  Municipal estarem na Informação, mas é da  
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opinião que o mesmo deveria verificar-se em relação ao Executivo da Câmara 
Municipal. Sobre os transportes A Onda, perguntou para quando a assinatura do 
contrato de execução do concurso. Sobre as perdas de água disse que gostava de ver 
na Informação os valores totais absolutos. Solicitou explicações relativamente a um 
tubo que debita águas, diretamente, para a praia da D. Ana, principalmente durante o 
Inverno. Perguntou que planeamento e programação está a ser feita na área do 
ambiente. Referiu que as atividades do pelouro da Sra. Vereadora Maria Fernanda 
Afonso estão bem esquematizadas na Informação, situação que não se verifica em 
relação às áreas que o Sr. Vereador Paulo Jorge Reis tem pelouros. Disse que seria 
bom que se verificasse uma circulação atempada de informação entre os diversos 
Serviços da Câmara Municipal e as Comissões da Assembleia. Terminou informando 
que tinha impugnado a Sessão Extraordinária de 21 de outubro.--------------------------         
------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a zona 
sem saneamento público que foi referenciada pelo Orçamento Participativo é prova 
que foi positivo concretizar este projeto do Orçamento Participativo. Relativamente 
aos contratos de emprego-inserção, disse que a Câmara Municipal também preferia 
não os ter, só que o Governo não autoriza a contratação de pessoal. Sobre o saldo de 
tesouraria, disse que outrora a Câmara era acusada de não ter saldo de tesouraria, 
agora, é acusada de o ter e de não fazer obra. Sobre o processo do “muro bonito”, 
disse que não pode responder uma vez que não tinha conhecimento do que tinha 
sido pedido e o que tinha sido facultado. Acrescentou que estavam a ser feitos todos 
os esforços para resolver esta situação do “muro bonito”. Em relação a formação 
sobre o CPA, disse que as mesmas estão agendadas, não havendo vagas, sendo a 
entidade que vai dar a formação é a AMAL. Disse que na Câmara Municipal de 
Lagos, sempre foi praticado o horário das 35 horas semanais. Referiu que cada um 
faz a leitura que bem entende dos números, pelo que a opinião da Câmara Municipal 
é que o PPI tem uma taxa de concretização mais elevada do que a mencionada. 
Disse que a verba referida para Ação Social se destina a alguma aquisição necessária 
efetuar na rúbrica investimento. Sobre o protocolo com a Docapesca, informar estar 
a aguardar o visto do Tribunal de Contas. Relativamente às bolsas de estudo, disse 
que este ano estão inscritos 57 candidatos para 25 bolsas. Disse que só em último 
caso é que a Câmara Municipal avança para a cobrança coerciva. Reportando-se à 
intervenção do Sr. Jorge Ferreira sobre o que não vem na Informação e que deveria 
vir, disse que havia que saber separar a Informação das Grandes Opções do Plano. 
Sobre as contas disse não ter percebido a interpretação feita pelo Sr. Jorge Ferreira. 
Em relação a processos judiciais, disse que o da Iberlagos tinha a ver com umas lá 
feitas, o da Lacóbriga tinha a ver com dois empreendimentos promovidos por esta 
Cooperativa, um em Odiáxere outro em Bensafrim. Em relação à Onda, disse que a 
autarquia não iria ser prejudicada. Sobre o tubo na praia da D. Ana disse que o tubo 
referido já lá existe há alguns anos e só deita água quando chove, sendo que na praia 
do Porto de Mós verifica-se situação idêntica. Ainda sobre este assunto e para o caso 
de haver suspeitas de que para além da água da chuva, a água que sai dos tubos, pode 
ser proveniente de esgoto, então que seja indicado a sua proveniência à Câmara 
Municipal, no sentido desta poder atuar.------------------------------------------------------- 
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------APROVAÇÃO EM MINUTA: De seguida foi aprovada, por unanimidade, a 
minuta de todas as deliberações tomadas pela Assembleia Municipal no decurso da 
presente Reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 
------FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em todas as 
deliberações tomadas no decorrer da presente Reunião, foi utilizada a forma de 
votação por braço levantado e por Grupo Municipal representado na Assembleia.---- 
------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Assim o Sr. Presidente da Mesa, após 
consulta à Assembleia, declarou interrompida a Sessão, para continuação no dia 7 de 
dezembro de 2015, às 20.30 horas, hora regimental, no Salão Nobre do Edifício dos 
Antigos Paços do Concelho, no Ponto 2 da Ordem do Dia, tendo, eram 0 horas e 
20 minutos, da madrugada do dia 1 de dezembro de 2015, declarado encerrada esta 
Reunião.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Da qual, para constar, foi extraída a presente Ata que eu, Ana Margarida de 
Passos Águas Bento e Barros Martins, Segunda Secretária da Mesa da Assembleia 
Municipal de Lagos, mandei lavrar, subscrevi e assino juntamente com o seu 
Presidente, Sr. Paulo José Dias Morgado.------------------------------------------------------ 
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