ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE

LAGOS
Fl. 55

ATA N.º 6/2021
DA SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DE 2021
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE LAGOS,
REALIZADA A 6 DE SETEMBRO DE 2021

------No dia 6 de setembro de 2021, no Auditório do Centro Cultural de Lagos,
reuniram-se em Sessão Ordinária de setembro, convocada ao abrigo do n.o 1 do
Artigo 27.º e da 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:
Ø PONTO 1 - Informação escrita do Presidente da Câmara acerca da

atividade do Município;
Apreciação e votação da proposta de Regulamento das Zonas
de Estacionamento de Duração Limitada e Parques de
Estacionamento do Município de Lagos;
Ø PONTO 3 - Apreciação e votação da proposta de emissão de Declaração
de Interesse Municipal das ações e ocupações de áreas da
Reserva Ecológica Nacional, no âmbito do projeto de
Requalificação da Ponta da Piedade;
Ø PONTO 4 - Apreciação dos Relatórios das Comissões Especializadas da
Assembleia Municipal.
Ø PONTO 2 -

------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
PS
PS

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes
(Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de
Lagos)
Carlos Manuel Pereira Fonseca
(Presidente da Junta de Freguesia de Odiáxere)

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar
João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS

José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)

PS

Márcio Filipe dos Santos Viegas

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS
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PS

Maria Manuela de Jesus Duarte
Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste

PS

Paulo José Dias Morgado
(Presidente)

PS

PS

LCF

Paulo José Lourenço Tovar de Morais
Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo
(1.ª Secretária)
Ana Margarida de Passos Águas Bento e Barros Martins

LCF

Carlos Francisco Graça da Glória

LCF

Fernando de Jesus Ildefonso
Alexandra Cristina Neves Pargana
Rui Filipe Machado de Araújo
Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes

PS

PSD
PSD
CDU
CDU
CDS
BE
PAN

José Manuel da Glória Freire de Oliveira
Artur José Gomes Rêgo
Ana Natacha Duarte Álvaro
Margarida Maurício Correia

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

MUNICIPAL

NOME
DO(A) MEMBRO
Maria Clara de Paiva
Boléo da Silva Rato

PERÍODO

SUBSTITUIÇÃO
Sessão de
setembro

SUBSTITUTO(A)

Sessão de
setembro

PS

Ana Cristina da
Conceição Pereira
Olivença
Maria Paula Dias da Silva
Couto

Ana Cristina da
Conceição Pereira
Olivença
Paulo José Lourenço
Tovar de Morais

Sessão de
setembro

Maria Luísa Silva
Santos Pereira

PS

Maria Luísa Silva Santos
Pereira

Sessão de
setembro

Francisco Manuel
Cabrita Gaspar

PS

PS

------ENTROU JÁ NO DECURSO DA SESSÃO, no momento indicado nesta Ata, o
seguinte Membro:
GRUPO MUNICIPAL
PS
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Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João)
------FALTARAM A ESTA SESSÃO OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, a
seguir indicados:
GRUPO MUNICIPAL
CDS
PS

NOME DO MEMBRO
Artur José Gomes Rêgo
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

------JUSTIFICAÇÃO DE FALTA: Tendo sido apresentadas por escrito as respetivas
justificações, apreciadas as mesmas, foram pela Mesa consideradas justificadas as
faltas dadas pelos seguintes Membros:
GRUPO
NOME DO(A) MEMBRO
MUNICIPAL
Artur José Gomes Rêgo
CDS
Margarida Maurício Correia
PAN

SESSÃO
junho/2021
junho/2021

------MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS QUE ESTIVERAM
PRESENTES NA SESSÃO:
PARTIDO
NOME/CARGO DO MEMBRO DA CÂMARA MUNICIPAL
PS
Hugo Miguel Marreiros Henrique Pereira - Presidente
PS

Paulo Jorge Correia dos Reis - Vice-Presidente

PS

Sara Maria Horta Nogueira Coelho - Vereadora

PS

Luís Alberto Bandarra dos Reis - Vereador

PS

Sandra Maria Almada de Oliveira - Vereadora

PSD

João António do Rio Rosa Bravo - Vereador

LCF

Luís Manuel da Silva Barroso - Vereador

------ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES: Dispensada a leitura, uma vez que as
mesmas tinham sido oportunamente enviadas aos Grupos Municipais e a todos os
Membros da Assembleia Municipal, foram pelo Plenário apreciadas as seguintes
Atas:
------Ata n.º 1/2017 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 21 de fevereiro de 2017.-------------------------DELIBERAÇÃO N.º 47/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 1/2017 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de fevereiro de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 21 de
fevereiro de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
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a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana

BE
CDS

Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo

LCF

Fernando de Jesus Ildefonso

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS

Márcio Filipe dos Santos Viegas
Margarida Maurício Correia

PAN
PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 2/2017 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 1 de março de 2017.------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 48/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 7/2020 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de setembro de 2020 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 29 de
setembro de 2020.-------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana

BE
CDS

Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo

LCF

Carlos Francisco Graça da Glória

LCF

Fernando de Jesus Ildefonso

PS
4
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PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PAN

Margarida Maurício Correia

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 3/2017 da Sessão Extraordinária de março de 2017 da Assembleia
Municipal de Lagos, realizada a 31 de março de 2017.-------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 49/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 3/2017 da Sessão Extraordinária
de março de 2021 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 31 de março de
2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes
CDU
BE
Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo
CDS
Carlos Francisco Graça da Glória
LCF
LCF

Fernando de Jesus Ildefonso

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS
PAN

José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)
Margarida Maurício Correia

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
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PS

Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 4/2017 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de abril de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 26 de abril de 2017.-------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 50/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 4/2017 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de abril de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 26 de abril
de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
BE
Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo
CDS
Fernando de Jesus Ildefonso
LCF
PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS
PAN

José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)
Margarida Maurício Correia

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

PS

Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo
(1.ª Secretária)

------Ata n.º 5/2017 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de abril de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 2 de maio de 2017.--------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 51/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 5/2017 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de abril de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 2 de maio
de 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
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não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
BE
Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo
CDS
Carlos Manuel Martins da Saúde Fernandes
(Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de
PS
Lagos)
Fernando de Jesus Ildefonso

LCF
PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo
José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)
Márcio Filipe dos Santos Viegas

PS
PS

Margarida Maurício Correia

PAN
PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 6/2017 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de junho de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 26 de junho de 2017.-----------------------------DELIBERAÇÃO N.º 52/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 6/2017 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de junho de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 26 de
junho de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD
CDU
BE
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CDS

Artur José Gomes Rêgo

LCF

Fernando de Jesus Ildefonso

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS

Márcio Filipe dos Santos Viegas

PAN

Margarida Maurício Correia

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 7/2017 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de junho de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 29 de junho de 2017.-----------------------------DELIBERAÇÃO N.º 53/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 7/2017 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de junho de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 29 de
junho de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes
CDU
BE
Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo
CDS
Carlos Francisco Graça da Glória
LCF
LCF
PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PAN
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PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 8/2017 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de setembro de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 4 de setembro de 2017.--------------------------DELIBERAÇÃO N.º 54/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 8/2017 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de setembro de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 4 de
setembro de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD
CDU
BE

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana
Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes

CDS

Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo

LCF

Fernando de Jesus Ildefonso

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS
PAN

José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)
Margarida Maurício Correia

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

PS

Sónia Cristina Ramos Pires Guimarães de Melo
(1.ª Secretária)
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------Ata n.º 9/2017 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de setembro de 2017 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 5 de setembro de 2017.-------------------------DELIBERAÇÃO N.º 55/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 9/2017 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de setembro de 2017 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 5 de
setembro de 2017.--------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana

CDU
BE
CDS

Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes

LCF

Fernando de Jesus Ildefonso

Ana Natacha Duarte Álvaro
Artur José Gomes Rêgo

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PS
PS
PAN

José Manuel da Silva Jácome
(2.º Secretário)
Márcio Filipe dos Santos Viegas
Margarida Maurício Correia

PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS
PS

Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste
Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------Ata n.º 12/2019 da Sessão Extraordinária de outubro de 2019 da Assembleia
Municipal de Lagos, realizada a 14 de outubro de 2019.-------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 56/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 12/2019 da Sessão Extraordinária de
outubro de 2019 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 14 de outubro de
2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
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GRUPO MUNICIPAL
PSD

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana

CDS

Artur José Gomes Rêgo

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS
PS

Maria João Travanca Gervásio Batista
Maria Paula Dias da Silva Couto

------Ata n.º 1/2020 da 1.ª Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro de 2020 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 17 de fevereiro de 2020.-------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 57/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 1/2020 da 1.ª Reunião da Sessão
Ordinária de fevereiro de 2020 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 17 de
fevereiro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais
Rui Filipe Machado de Araújo

PSD

------Ata n.º 2/2020 da 2.ª Reunião da Sessão Ordinária de fevereiro de 2020 da
Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 18 de fevereiro de 2020.-------------------------DELIBERAÇÃO N.º 58/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 2/2020 da 2.ª Reunião da Sessão
Ordinária de fevereiro de 2020 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 18 de
fevereiro de 2020.---------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD
PS
PAN
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PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais
Rui Filipe Machado de Araújo

PSD

------Ata n.º 8/2020 da Sessão Extraordinária de outubro de 2020 da Assembleia
Municipal de Lagos, realizada a 10 de outubro de 2020.-----------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 59/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 8/2020 da Sessão Extraordinária de
outubro de 2020 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 19 de outubro de
2020.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
PSD

NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandra Cristina Neves Pargana

CDS

Artur José Gomes Rêgo

PS
PS
PS

Carlos Manuel Pereira Fonseca
(Presidente da Junta de Freguesia de Odiáxere)
Francisco Manuel Cabrita Gaspar
Paulo Alexandre Cota de Menezes Toste

------Ata n.º 5/2021 da Sessão Ordinária de junho de 2021 da Assembleia Municipal
de Lagos, realizada a 26 de junho de 2021.---------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 60/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ata n.º 5/2021 da Sessão Ordinária de junho de
2021 da Assembleia Municipal de Lagos, realizada a 26 de junho de 2021.-------------------Ao abrigo do n.º 3 do Artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo
não participam na aprovação desta Ata, por não terem estado presentes na Reunião
a que mesma diz respeito, os seguintes Membros:
GRUPO MUNICIPAL
NOME/CARGO DO(A) MEMBRO
Alexandre Afonso Marques Ribeiro Nunes
CDU
Artur José Gomes Rêgo
CDS
LCF

Carlos Francisco Graça da Glória

PS

Francisco Manuel Cabrita Gaspar

PS

João Fernando Rosado Reis
(Presidente da Junta de Freguesia da Luz)

PS

Joaquim Alexandre Imaginário Russo

PAN
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PS

Maria João Travanca Gervásio Batista

PS

Maria Manuela de Jesus Duarte

PS

Paulo Filipe Henriques Marques Rodrigues Niza

PS

Paulo José Lourenço Tovar de Morais

------PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
------LEITURA DA CORRESPONDÊNCIA:
------Foi dispensada a leitura da correspondência recebida, uma vez que tinha sido
oportunamente enviada aos Grupos Municipais e a todos os Membros da
Assembleia Municipal, uma listagem da mesma, com os registos sob os números
139/2021 a 181/2021, inclusive.-----------------------------------------------------------------------Foi dispensada a leitura da correspondência expedida, uma vez que tinha sido
oportunamente enviada aos Grupos Municipais e a todos os Membros da
Assembleia Municipal, uma listagem da mesma, com os registos sob os números
141/2021 a 177/2021, inclusive.---------------------------------------------------------------------INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL:
------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) apresentou a seguinte Declaração Política:
“Exercer a vida política é um ato nobre e de grande elevação. É colocar o interesse
público acima dos interesses pessoais e de grupo. É o político que deve servir a
coisa pública, não a coisa pública o político. 1. Em política não vale tudo... os fins
não justificam os meios, desrespeitando a lei e a ética, pondo em causa o estado de
direito. De novo, neste período eleitoral o PS local desafiou a Lei e os regulamentos
da Comissão Nacional de Eleições, violando o princípio da igualdade de
oportunidades ao propagandear obras feitas. 2. Por outro lado, as tentativas de
manipulação eleitoralista a que os lacobrigenses têm sido expostos nos últimos
meses, é uma afronta à dignidade e à inteligência de todos nós; Os lacobrigenses têm
sido expostos a uma disfuncionalidade esquizofrénica de obras por toda a cidade,
muito pó e alcatrão lançados para os nossos olhos. O que deveria ter sido feito ao
longo de 4 anos, beneficiando desde logo os lacobrigenses, está a ser feito ou
acabado à pressa, com todos os inconvenientes que isso traz para todos no período
turístico da época alta. Ao longo de 4 anos a Assembleia Municipal
aprovou propostas da oposição, por
unanimidade
ou
maioria, que
não foram implementadas pelo executivo, apesar de algumas terem sido
orçamentadas e outras serem muito urgentes (Lagos Passo a Passo, por
exemplo); Outras ainda da autoria de Lagos com Futuro, postas em prática como se
fossem da iniciativa do PS (cobertura da área social e requalificação do Clube de
Bensafrim). Aprovaram medidas que contemplam a ingerência da Câmara nas
decisões de gestão interna dos Clubes e Associações, como condição para
beneficiarem de alguns apoios financeiros; Não deram resposta a pedidos de
documentação, ao abrigo da Lei do Estatuto da Oposição, porque acham que os
documentos devem ser dados apenas em função da relação que o executivo tem
com quem os solicita; Os Vereadores da oposição não são convidados a participar
ativamente na construção dos projetos e propostas, bem como nos documentos
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estruturantes da vida do município, os quais acabam por ser aprovados com a
maioria do costume; Privam os cidadãos da apresentação e discussão pública de
documentos importantes para os lacobrigenses, (por exemplo o projeto de
requalificação da Ponta da Piedade); Os lacobrigenses têm fortes razões para se
indignarem ao serem tratados desta forma politicamente medíocre. É tempo de
parar com a demagogia e com oportunismo político porque já todos perceberam
estas táticas vulgares e desprestigiantes; No PS há, seguramente, pessoas sérias e
integras, como em todas forças políticas, que não se reverão nestes atos. Devem
estas pessoas zelar pela dignidade e credibilidade do partido de forma a impedirem
que estas táticas de baixo nível político se perpetuem para não se repetirem erros
históricos. A credibilidade do PS, como a dos outros partidos, é essencial para a
manutenção da boa Democracia em Portugal. Na verdade, por alguma razão
ocupamos o lugar 246.º em 308 municípios no índice de transparência autárquica.
Bem podíamos imitar os melhores aqui mesmo ao lado, em Vila do Bispo, que
ocupa o 1.º lugar. Portanto não é uma questão de partido, mas sim uma questão de
pessoas que deviam aprender a estar na política ao melhor nível de forma
exemplar. É urgente rever e reverter esta cultura política viciosa e pouco
democrática que em nada nos prestigia."-----------------------------------------------------------O Sr. José Jácome (PS) (2.º Secretário) proferiu a seguinte intervenção: “Vou
falar em meu nome pessoal e não da Bancada do meu Partido, sendo que a minha
intervenção não é do conhecimento prévio de qualquer dos presentes na sala. O
Partido Socialista nunca me condicionou e permite-me liberdade de pensamento e
de expressão. Prémios Nobel - atribuídos pela Real Academia Sueca. Prémios
Ignobel - atribuídos na Universidade Harvard - Boston - EUA. Nas cerimónias
anuais de atribuição dos Prémios Ignobel, o auditório está sempre completo onde
além dos nomeados há sempre vários laureados com Prémios Nobel e que, muitas
vezes são eles que entregam os prémios Ignobel a quem são atribuídos ou quem os
represente, com um “fair play” que só mesmo visto e acompanhado da participação
de todo o público que não vou dizer como é, pois é preciso, é assistir aos vídeos,
disponibilizados nas redes sociais. Por diversas ocasiões foi atribuído o Prémio
Ignobel a políticos e não pretendendo estragar a curiosidade, mas dou o exemplo da
atribuição de um Prémio Ignobel ao ditador Lukashenko, da Bielorrússia – essa
marionete do Presidente Russo, filho de Put…in - prémio esse que o ditador não foi
receber, nem se fez representar na atribuição, coisa rara, de falta de fair play. Essa
atribuição teve a ver com o facto da sua PIDE/KGB ter prendido um manifestante
da oposição ao regime, por estar a bater palmas, pasme-se. Curioso, e sem dúvida o
que pesou muito na atribuição do Prémio Ignobel, foi o facto de esse manifestante
opositor do regime ter sido formalmente acusado de bater palmas, mas não usava
prótese e era maneta. Assim do conjunto de moções e recomendações deste
mandato, destaco a recomendação proposta pelo Grupo Municipal LCF recomendação à Câmara Municipal para não ser necessário colocar o dedo no botão
de obtenção de bilhete nos parques subterrâneos, para assim ser evitada a infeção
por Covid. A recomendação foi aprovada por unanimidade e praticamente sem
discussão, onde eu próprio votei favoravelmente. No meu entender merece um
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verdadeiro Prémio Ignobel. Obviamente fiquei preocupado com o assunto e
lembrei-me do que aconteceu com o vírus da sida, que também afetou os cinco
continentes. Na altura e até a ciência nos proporcionar tratamento contra a sida, a
propagação do vírus foi contida pela utilização de uma borrachinha. O que se
passou na altura, já não é politicamente correto pois a prevenção com o uso da
borrachinha não respeitava a paridade de género, não havia quotas para mulheres e
só os homens é que punham a dita borrachinha. Agora e mais uma vez, a melhor
prevenção para se evitar a contaminação da Covid pela utilização do botão dos
parques de estacionamento, passa novamente pela utilização de uma borrachinha, só
que agora pode ser e deve ser utilizada quer por homens, quer por mulheres, em
igualdade. Não, não é o que estão a pensar certas mentes perversas, a borrachinha
não é para ser colocada no dedo do meio, mas no indicador esquerdo. Assim a
solução é uma borrachinha, que aliás já é utilizada quer por homens, quer por
mulheres, há mais de um século em escritórios, repartições e até em Tribunais.
Tenho aqui o meu exemplar da borrachinha e mais três para oferecer à Bancada da
LCF. Se alguém mais pretender adquirir uma borrachinha, pode fazê-lo no comércio
local nomeadamente numa conhecida papelaria ao lado de uma farmácia na rua que
já foi de Salazar, mas que atualmente é a Rua 25 de Abril. 25 de Abril sempre.”------------APROVAÇÃO DA ORDEM DO DIA:
------Não tendo sido alvo de qualquer intervenção foi submetida à votação a Ordem
do Dia para esta Sessão.-------------------------------------------------------------------------------DELIBERAÇÃO N.º 61/AM/2021:
------Aprovada, por unanimidade, a Ordem do Dia para esta Sessão da Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 1 - INFORMAÇÃO ESCRITA DO 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-641-13.------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva
introdução ao assunto, tendo aproveitado a oportunidade para comentar a
Declaração Política proferida pelo Sr. Fernando Ildefonso.-------------------------------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que o Sr. Presidente da Câmara
Municipal, assumiu a Declaração Política por si proferida no Período Antes da
Ordem do Dia, como um ataque pessoal, só que não tinha atacado, pessoalmente
ninguém, situação que não se verificou com o Sr. Presidente da Câmara Municipal,
que resolveu atacar pessoalmente a sua pessoa, sem qualquer fundamento. Referiu
que o Sr. Presidente da Câmara municipal tinha percebido mal o que tinha sido dito,
sendo que a primeira coisa que se deve fazer é saber se se ouviu bem, e para o caso
de não se ter ouvido bem, o melhor é solicitar um esclarecimento para que o mesmo
seja dado. Afirmou que não tinha levantado a hipótese de não haver pessoas sérias
no PS, mas tinha sim afirmado existir pessoas sérias no PS. Disse que os Membros
do PS da Câmara Municipal não dialogavam com a oposição, não aproveitam as
ideias da oposição. Disse que a Câmara ao querer dialogar para obter consensos para
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aprovação de projetos e não procurar dialogar sobre pontos de convergência para
que se possa avançar em benefício da comunidade de Lagos, demonstra uma falta
de inteligência política. Referiu que a Câmara Municipal não aprovava determinadas
propostas da oposição, mas depois aproveitava as mesmas como se fossem do PS.
Pediu ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para que interpretasse bem as coisas
para não se fazer de vítima. Disse verificar a execução de obras em tempos de quase
campanha eleitoral o que o leva a questionar o porquê de tais obras não terem
avançado antes. Referiu que por mais justificações que o Sr. Presidente da Câmara
Municipal possa dar sobre a questão das obras, todos sabem existir interesses
eleitoralistas. Disse que não estava a tentar atirar areia para os olhos de ninguém,
pelo que agradecia que o PS fizesse o mesmo.-----------------------------------------------------O Sr. Alexandre Nunes (CDU) disse que tinha vindo à praça pública que o
novo Centro Escolar da Luz não responderia, já, às necessidades atuais, pelo que
perguntou se tal facto é verídico. Referiu que tendo em consideração o Projeto Pé
no Pedal tem que ser dado caráter de urgência ao Plano de Mobilidade.---------------------O Sr. Paulo Toste (PS) disse que, obviamente, o que vem na Informação do Sr.
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal, não era bonito nem
agradável para alguns Partidos, mas o PS, através da Informação em causa, continua
a constatar o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal e o facto de ninguém ser
colocado à margem. Terminou dizendo que apenas podia fazer-se uma pergunta,
que era: como é que a Câmara Municipal conseguiu, e bem, salvaguardar todos os
equilíbrios no meio de uma pandemia que ninguém quis ter e nem ninguém a quis
viver.------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) começou por saudar a realização da última
Sessão do Mandato Autárquico, acrescentando que foram quatro anos a debater
assuntos importantes para o Concelho, com bastante participação. Disse que na
primeira Sessão Ordinária do presente Mandato, realizada em dezembro de 2017,
tinham sido aprovadas propostas importantes para a vida do Concelho, como as
relacionadas com o Hospital de Lagos, com o Plano de combate às barreiras
arquitetónicas, com classificação para o inventário nacional da Arte Xávega, com a
adesão à Associação das Mais Belas Baías do Mundo, etc., etc., no entanto todas
marcaram passo durante quatro anos. Lamentou o facto da Assembleia Municipal
não ter força suficiente para que a Câmara Municipal faça cumprir o que é aprovado
pela mesma. Perguntou o que a Câmara Municipal podia informar sobre o papel que
a mesma pode desempenhar na questão relacionada com o novo Hospital de Lagos
e se já tinha dado resposta à proposta apresentada pelo Centro Hospitalar e
Universitário do Algarve (CHUA).------------------------------------------------------------------O Sr. Carlos Glória (LCF) começou por dar os parabéns ao Município de Vila
do Bispo, como Município da Terras do Infante, pela mais alta distinção do World
Council on City Data (WCCD) com a certificação ISO37120, nível Platina, que
promove o desenvolvimento sustentável das cidades através de indicadores do
desempenho dos serviços e da qualidade vida das populações. Disse que a précampanha eleitoral tem demonstrado diversos problemas, sendo esta situação
transversal a quase todos os Municípios, a nível da habitação. Referiu que Lagos
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também tem problemas de habitação, estando a habitação dentro de uma bolha
onde só alguns entram. Disse que os ordenados são baixos e os impostos são
muitos, o que torna difícil o acesso à habitação. Referiu que em Lagos estavam a ser
construídas mais unidades hoteleiras, por isso vai haver mais oferta de trabalho, só
que os novos trabalhadores não têm onde morar em Lagos, dado haver falta de
habitação a preços acessíveis.-------------------------------------------------------------------------ENTRADA DE MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Durante esta
intervenção, entrou na sala o seguinte Membro da Assembleia Municipal:
GRUPO
MUNICIPAL
PS

NOME/CARGO DO MEMBRO
Duarte Nuno Evangelista Lopes Rio
(Presidente da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João)

HORA
21.27

------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) sobre o referido pelo Sr. Alexandre Nunes,
relativamente ao novo Centro Escolar da Luz, perguntou se num curto espaço de
tempo não irá ser necessário alargar este Centro Escolar. Disse haver um problema
de mobilidade de peões na cidade, por isso o Grupo Municipal LCF tinha
apresentado uma Moção intitulada: “Lagos passo a passo”, devendo a Câmara
Municipal assumir o compromisso para a retirada de obstáculos dos passeios.
Referiu que na Praia da Luz existem espaços que têm orçamentadas as recuperações
dos mesmos, mas, no entanto, tudo continua por fazer. Disse que até na estrada
nova da Praia da Luz se verifica a interrupção de um passeio, obrigando os peões a
sair do passeio e a terem que circular na estrada. Ainda sobre esta referência
perguntou o porquê de não terem sido realizadas devidas negociações com os
privados para que esta situação não se verificasse. Ainda sobre a estrada renovada,
para a Praia da Luz, disse que a obra parece ter-se adaptado à vontade dos
moradores e não ao plano em si, não tendo a Câmara Municipal tomado a liderança
do projeto. Afirmou ainda não existir qualquer ciclovia nesta estrada, ao contrário da
ideia que tinha sido inicialmente passada para o público. Sugeriu que fosse dado um
nome à escola designada por Centro Escolar da Luz. Afirmou que a Cultura da
Câmara Municipal estava de parabéns uma vez que soube manter a sua atividade.
Disse ainda que a Câmara Municipal estaria de parabéns em relação ao Ambiente,
não fosse o problema da ETAR, o qual estava diagnosticado havia algum tempo.---------Esta intervenção foi suportada com a apresentação dos seguintes diapositivos:
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------O Sr. Paulo Toste (PS)
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------O Sr. Paulo Toste (PS) disse que o Grupo Municipal LCF tinha entrado em
pré-campanha nesta Sessão da Assembleia Municipal e tinha providenciado ações
para o futuro. Solicitou à Câmara Municipal informação sobre ações a desenvolver
no futuro, uma vez que o próprio Grupo Municipal LCF considera que será o PS a
ganhar as próximas eleições autárquicas, em Lagos.----------------------------------------------O Sr. Márcio Viegas (PS) disse ter consciência que Lagos, felizmente, ia na
linha da frente em matéria de políticas públicas de apoio a iniciativas
empreendedoras, sendo exemplo de tal os diversos espaços inaugurados
recentemente que complementam outros já existentes bem como as iniciativas das
escolas. Perguntou se havia conhecimento sobre o interesse dos privados em relação
a esta matéria e se estavam previstos mais investimentos nesta área, por parte da
Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a informação
em causa mostrava que o PS não andava a fazer coisas só há dois meses, a pensar
nas eleições, mas andava a fazer coisas há muito tempo. Lembrou que as obras não
se iniciam com as máquinas no local, mas sim muito tempo antes, com um processo
moroso. Referiu que quem gere a vida interna das escolas são os Agrupamentos de
Escolas e não a Câmara Municipal. Informou que a nova escola da Luz tinha sido
feita de acordo com as necessidades. Sobre as ciclovias e ecovias disse que o projeto
estava na fase de seguir para concurso. Disse que a modalidade de ciclovia e ecovia
dedicada fazia parte da história, uma vez que a aposta atual nas ciclovias e ecovias é
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que as mesmas sejam em estrada mista. Informou que a adesão do Município à
Associação das Melhores Baías do Mundo estava a aguardar por melhor
oportunidade, que o Plano para as barreiras arquitetónicas tinha que ser atualizado e
que para a Arte Xávega já tinha sido iniciado o estudo. Sobre o Hospital de Lagos,
disse que o que a Câmara Municipal, há muito luta, é por um novo Hospital em
Lagos, acompanhando a pretensão da Assembleia Municipal, na construção de um
novo Hospital Terras do Infante. Acrescentou estar ciente que tal pretensão não era
fácil de ser concretizada. Disse que o Conselho de Administração do CHUA
colocou a hipótese, à Associação de Municípios Terras do Infante, de poder ser
aproveitado um Hospital Privado, existente em Lagos, para passar a ser o Hospital
de Lagos, ou seja, o Hospital de Lagos passaria para as instalações do Hospital de
São Gonçalo. Referiu que, pessoalmente, defende a continuidade de um Hospital
privado em Lagos, igual ao que já existe, ou melhor, e a construção de um novo
Hospital para as Terras do Infante. Informou que a Associação Terras do Infante
estava a aguardar uma proposta concreta por parte do CHUA para análise da
mesma. Disse que estavam a ser desenvolvidos trabalhos com a Escola Nacional de
Saúde Pública no sentido de ser elaborado um Plano Estratégico de Saúde e BemEstar para que se possa afirmar Lagos nesta área e ajudar na elaboração do Plano
Municipal de Saúde. Sobre a habitação disse que se tratava de um problema que
abrangia todos os Municípios do País, apesar de reconhecer que em Lagos o
problema era pior dado ao preço elevado, por metro quadrado, praticado no
Concelho. Lembrou que o País passou por um período difícil e o investimento do
Estado e das Autarquias nas habitações a custo controlado, diminuiu
significativamente. Acrescentou que a contribuir para a situação de ser difícil
adquirir habitação estava a atribuição de crédito por parte das instituições
financeiras. Referiu que a Câmara Municipal tem o documento, aprovado pela
Assembleia Municipal, designado como “Estratégia Local de Habitação” que
reporta o que vai ser feito, a nível de habitação no Concelho, nos próximos seis
anos, com financiamento garantido. Informou que já estavam a ser construídas
algumas habitações no Concelho, no âmbito do referido documento. Ainda sobre a
questão da Habitação, referiu esperar que a atividade cooperativa, a este nível,
conseguisse reativar-se. Disse que a Câmara Municipal tem feito muita pressão para
que a situação das Torres da Ponta da Piedade e do Hotel Golfinho se resolva,
sendo que, finalmente, estava resolvida a das Torres da Ponta da Piedade, sendo que
os promotores estão cientes dos problemas de habitação existentes no Concelho.
Em relação à ETAR disse que é necessário fazer um investimento na ordem dos
quinze milhões de euros, por parte das Águas do Algarve e lembrou que existem
investimentos que não são da responsabilidade da Câmara Municipal. Fez referência
a um conjunto de obras que estavam previstas realizar pela Câmara Municipal, as
quais constavam na Informação, destacando a da Ponta da Piedade e o Museu de
Arqueologia. Realçou o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal em relação ao
empreendedorismo. Disse que a Covid-19 tinha dado muito trabalho à Câmara
Municipal nos últimos dois anos, sendo que o principal objetivo foi o de não deixar
ninguém para trás. Informou que os apoios dados pela Câmara Municipal, no
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âmbito da Covid-19, rodou o valor, anual, de dez milhões de euros.--------------------------A Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Sara Coelho, começou por dizer que
ficava impressionada com o facto de serem levantados boatos sem informação
oficial sobre determinados assuntos, revelando, tal situação, falta de seriedade na
forma de fazer política. Relativamente à Escola da Luz, informou que o esperado,
inicialmente, era que a nova Escola recebesse as turmas da Escola de Espiche e da
antiga Escola da Luz e assim sucedeu. Referiu que as inscrições foram recebidas
pelos Agrupamentos de Escolas e geridas pelo Ministério da Educação, tendo sido
detetada a existência de várias crianças com necessidades especiais, o que levou a ter
que ser reduzido o número de alunos por turma, o que fez com que aumentasse o
número de turmas a nível do primeiro ciclo, assim como foram criadas duas turmas
do ensino pré-escolar, quando inicialmente estava prevista apenas uma. Disse que a
Escola estava programada para receber mais alunos do que o inicialmente estava
previsto, pelo que as situações referidas são absorvidas pelas novas instalações
escolares. Sobre a situação de que estava a ser recusada uma inscrição de uma
criança na Escola da Luz, a qual vive na Freguesia da Luz, informou que se tratava
de uma criança que estava a frequentar uma Escola na cidade e por isso não tinha
cabimento nas novas turmas criadas para a Escola da Luz. Informou que a nova
Escola da Luz tem capacidade para rececionar mais turmas no futuro.-----------------------O Sr. Rui Araújo (PSD) relativamente ao problema da ETAR, disse que, no
entender do Grupo Municipal do PSD, a Câmara Municipal também tem
responsabilidades no assunto, porque o sistema em alta era da Câmara Municipal e
se esta concessionou este sistema às Águas do Algarve, que é uma empresa privada,
foi porque a Câmara Municipal o quis fazer, não salvaguardando o interesse
municipal. Acrescentou que tal contrato foi feito à pressa com o objetivo de
arrecadar receitas rápidas para fazer o pavilhão e as piscinas municipais, no
entendimento do Grupo Municipal com fins eleitoralistas. Em relação à
“problemática” na Escola da Luz, solicitou esclarecimentos sobre como tinha sido
feito o ajusto de turmas.-------------------------------------------------------------------------------A Sra. Vereadora da Câmara Municipal, Sara Coelho, esclareceu que como a
Escola tinha capacidade foi uma turma separada em duas, por motivo do ensino
especial, ambas a funcionar em horário normal.---------------------------------------------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) realçou o facto da ETAR ser um fator
importantíssimo para a economia local, dado que o que aconteceu, não pode voltar
a repetir-se, por isso a Câmara Municipal tem que assumir, naturalmente, as suas
responsabilidades. Sobre a situação da Escola da Luz, disse que já tinha conversado
com um Diretor de um Agrupamento de Escolas, o qual o tinha esclarecido. Referiu
que tinha questionado se a Escola da Luz estava preparada para albergar mais
turmas do que as inicialmente previstas e isso foi bem esclarecido pela Sra. Vereador
Sara Coelho. Disse que o facto de um aluno ser da Luz e não ter “lugar” na Escola
da Luz gera confusão nas pessoas, por isso a informação tem que ser prestada,
devidamente, para esclarecer dúvidas que possam surgir.----------------------------------------O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Paulo Jorge Reis, referindo-se à
ETAR, informou que o projeto de cerca de quinze milhões de euros, para
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requalificação da ETAR, teve início em 2017. Disse que toda a obra, que envolva
uma Câmara Municipal, tem um longo processo antes de se iniciarem no terreno.---------O Sr. Carlos Saúde (PS) (Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de
Lagos) referiu que por vezes o grande problema, muita das vezes, não estava na falta
de informação, uma vez que a mesma existe, o grande problema, muitas vezes, e que
tem criado alguns problemas, estava na informação errada que alguns Partidos
partilham nas redes sociais. Referiu que os Mandatos Autárquicos são de quatro
anos e são para cumprir desde o primeiro ao último dia.----------------------------------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) solicitou à Mesa para que fosse feito todos os
possíveis para que a presente Sessão da Assembleia Municipal, terminasse na
presente semana. Apelou para que fossem evitadas tricas e que as intervenções
fossem objetivas, relativamente aos assunto que constavam na Ordem do Dia da
presente Sessão da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------PONTO 2 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REGULAMENTO
DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E PARQUES DE
ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOS: Foi dispensada a leitura da
documentação 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-641-15.----------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva
introdução do assunto.---------------------------------------------------------------------------------Não tendo sido proferida qualquer intervenção sobre o presente Ponto da
Ordem do Dia, passou-se à votação da proposta de REGULAMENTO DAS ZONAS
DE ESTACIONAMENTO DE DURAÇÃO LIMITADA E PARQUES DE
ESTACIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE LAGOS, tendo-se verificado o seguinte
resultado:
PS
LCF
PSD
CDU CDS
BE
PAN
TOTAL
VOTOS A FAVOR
14
0
2
0
0
0
16
ABSTENÇÕES
0
1
0
2
1
1
5
VOTOS CONTRA
0
2
0
0
0
0
2
------DELIBERAÇÃO N.º 62/AM/2021:
------Deliberado, por maioria, aprovar o Regulamento das Zonas de
Estacionamento de Duração Limitada e Parques de Estacionamento do Município
de Lagos, nos termos da alínea g) do n.º 1 do Artigo 25.º, do Anexo I, do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, conforme a proposta apresentada pela Câmara
Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública ordinária realizada no dia 12 de
maio de 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 3 - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMISSÃO DE
DECLARAÇÃO DE INTERESSE MUNICIPAL DAS AÇÕES E OCUPAÇÕES DE
ÁREAS DA RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL, NO ÂMBITO DO PROJETO DE
REQUALIFICAÇÃO DA PONTA DA PIEDADE: Foi dispensada a leitura da
documentação 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
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arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas sob o número D-641-16.---------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, fez a respetiva
introdução do assunto.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alexandre Nunes (CDU) começou por anunciar o voto favorável do
Grupo Municipal da CDU na questão do Interesse Municipal. Perguntou se o PS,
no caso de ganhar as próximas eleições autárquicas, assumia o compromisso de
realizar um Seminário e uma discussão pública, antes de avançar a 2.ª Fase do
Projeto da Ponta da Piedade.-------------------------------------------------------------------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse esperar poder realizar-se, ainda, uma
discussão de pormenor para avaliar algumas situações, como por exemplo a faixa da
ciclovia, se a mesma será a mesma que a pedonal ou será desenhada na estrada.
Perguntou se o acesso à Praia do Pinhão ia ser o mesmo, reforçando a estrutura
atual, ou a mesma seria totalmente modificada. Lamentou o facto de não ter sido
realizada uma discussão pública para a 2.ª fase da intervenção da Ponta da Piedade,
ao contrário do que aconteceu na 1.ª fase. Terminou dizendo que o projeto de
intervenção na Ponta da Piedade é muito querido por todos dado a Ponta da
Piedade ser um ícone do turismo de natureza de Lagos, no aspeto histórico-cultural,
e por isso devia ser equacionada a possibilidade da sociedade lacobrigense poder
pronunciar-se sobre a concretização do projeto.--------------------------------------------------A Sra. Ana Natacha Álvaro (BE) anunciou o voto favorável do Grupo
Municipal do BE na questão do Interesse Municipal. Disse esperar que o projeto
não venha a ser aprovado, uma vez que tinha muita dificuldade em compreender
como querem proteger o local, mas na zona continuam a construir casas, o projeto
tem previsto construção de parques de estacionamento, quando os mesmos deviam
ser banidos, assim como tem previsto a construção de um restaurante com
miradouro. Referiu que o Mundo vive uma crise climática grande por isso tem
dificuldade em compreender que a requalificação do património natural seja feita na
ótica de vender o mesmo.-----------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que o que foi
aprovado em reunião de Câmara é exatamente o que está a ser apreciado na
presente Sessão da Assembleia Municipal. Referiu que o projeto de execução não
estava fechado, no entanto informou que o projeto não era um projeto livre, uma
vez que se tratava de um projeto para uma zona super-condicionada. Disse que o
projeto é da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), numa zona de domínio
público marítimo, na maior parte da sua intervenção, noutra zona da Reserva
Ecológica Nacional (REN) e o que a Câmara Municipal fez foi assumir o projeto
uma vez que todas as outras entidades envolvidas não avançavam com o projeto.
Referiu que o parque de estacionamento existente está muito próximo da costa e a
intenção é trazê-lo mais para o interior do território em causa. Disse que as
construções na área de intervenção do Plano em causa serão a requalificação da
estrada, com a construção de passeios, ciclovia dedicada e exclusiva, não partilhada
com passeios. A construção de um parque de estacionamento grande e um outro
junto à Praia do Camilo, mas mais longe da linha de costa, a requalificação de ruínas
existentes na área de intervenção do projeto e requalificar os equipamentos
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existentes junto do farol. Referiu que a intenção é reduzir a pressão feita por
veículos ao acesso ao local e dar condições para que as pessoas possam retirar todo
o proveito da zona em causa, e por isso serão requalificados os trilhos e os acessos
às praias existentes da zona até à praia do Pinhão. Disse ainda que quem se deslocar
de carro para ir à praia da D. Ana terá todo o interesse em estacionar no campo do
Esperança de Lagos. Referiu que se trata de um projeto de execução que estava
numa fase avançada para poder ser apresentado à discussão, sendo importante não
ser colocado à discussão sem o reconhecimento de interesse municipal. Informou
que o projeto logo que esteja pronto será colocado à discussão. Disse que, segundo
opinião de ambientalistas, que já visitaram a 1.ª fase da intervenção da Ponta da
Piedade, a solução do betão poroso é preferível aos passadiços em madeira.----------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) disse que em 2017 os Partidos, com exceção
do PS, tinham-se juntado para pedir que fosse analisado o que estava a ser feito na
Ponta da Piedade uma vez que a intervenção que estava a ser realizada na altura na
Ponta da Piedade, não era do conhecimento público. Referiu que depois da
Assembleia Municipal ter aprovado, por unanimidade, a realização de um Seminário
com especialistas de renome e de o mesmo se ter realizado, a APA reformulou o
projeto. Disse que a Assembleia Municipal também aprovou a realização de um
debate referente à 2.ª fase da intervenção na Ponta da Piedade e deve manter tal
posição, uma vez tratar-se de um assunto importante para o Concelho. Acrescentou
que o facto de não ter sido realizado tal evento condicionou a presença dos Grupos
Municipais na Sessão de apresentação do projeto, promovida pela Câmara
Municipal, levando a que nenhum Grupo Municipal, com assento na Assembleia,
marcasse presença na referida apresentação. Referiu que não estava a ser discutido o
projeto referente à 2.ª fase da intervenção na Ponta da Piedade, neste Ponto da
ordem do Dia, mas o que é certo é que tinha sido feita uma descrição do mesmo.
Disse que muitas das situações constantes no projeto estão no Plano de
Ordenamento da Orla Costeira (POOC).----------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, disse que a Assembleia
Municipal é livre de organizar os eventos que bem entender. Referiu que o projeto
de execução depois de estar em condições de ser apresentado, será colocado à
discussão e isso é o que a Câmara Municipal irá fazer. Disse que o projeto da 1.ª fase
da intervenção da Ponta da Piedade que avançou em 2017, tinha sido um projeto
inicial revisto, uma vez que o inicial tinha já alguns anos e necessitava de ajustes que
foram feitos, por coincidência, após a realização do Seminário organizado pela
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) esclareceu que o projeto da 1.ª fase da
intervenção na Ponta da Piedade tinha sido desenvolvido pelo Arquiteto Hipólito
Bettencourt, depois com o decorrer da obra e da realização do Seminário
promovido pela Assembleia Municipal o projeto foi revisto pelo Arquiteto, segundo
indicação da APA e tal foi concretizado. Disse que em abril tinha saído no Diário da
República um edital referente à abertura do concurso da 2.ª fase, entre a Ponta da
Piedade e a Praia do Camilo. Referiu que o normal seria a elaboração do projeto,
promoção de uma discussão pública do projeto, mas nada disso foi feito.-------------28
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------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que não tinha ficado esclarecido sobre a
questão que tinha colocado, anteriormente, sobre a ciclovia.-----------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, referiu ter anteriormente
respondido à questão, mas voltou a dizer que a ciclovia prevista no local era
dedicada em exclusivo.---------------------------------------------------------------------------------Posto isto, passou-se à votação da proposta de EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE
INTERESSE MUNICIPAL DAS AÇÕES E OCUPAÇÕES DE ÁREAS DA RESERVA
ECOLÓGICA NACIONAL, NO ÂMBITO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA
PONTA DA PIEDADE, tendo a mesma obtido o seguinte resultado:
PS
LCF
PSD
CDU CDS
BE
PAN
TOTAL
VOTOS A FAVOR
14
2
2
2
1
0
21
ABSTENÇÕES
0
1
0
0
0
0
1
VOTOS CONTRA
0
0
0
0
0
1
1
------DELIBERAÇÃO N.º 63/AM/2021:
------Deliberado, por maioria, declarar de Interesse Municipal as ações e
ocupações de áreas da Reserva Ecológica Nacional, no âmbito do projeto de
Requalificação da Ponta da Piedade, para efeitos do disposto no Artigo 21.º
do Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (Decreto-Lei n.º 166/2008, de
22 de agosto, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto),
nos termos e para os efeitos previstos na alínea r) do n.º 1 do Artigo 25.º, do Anexo
I, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, conforme a proposta apresentada
pela Câmara Municipal de Lagos aprovada na sua reunião pública ordinária realizada
no dia 18 de agosto de 2021.--------------------------------------------------------------------------Declaração de Voto proferida pelo Sr. José Manuel Freire (CDU): “Somos a
favor da declaração de interesse público desde o princípio, desde a década de
oitenta, e que esperamos que isso seja uma forma também de facilitar a própria
discussão pública e o Seminário aprovado pela Assembleia Municipal.”----------------------Declaração de Voto apresentada pelo Grupo Municipal PAN: “Ponto 1 - De
acordo com o parecer da CCDR Algarve, a construção do novo Parque de
Estacionamento, para 150 veículos ligeiros e 10 autocarros, do Centro de
Interpretação Ambiental, Paisagístico e Cultural, e do Centro de Atividades
Económicas e Recreativas, bem como o troço de caminho a Norte da área já
executada, correspondem a intervenções que não são passíveis de admissão no
quadro de usos e ações compatíveis em áreas de REN. Ponto 2 - Na opinião do
PAN, não se devem fazer estas infraestruturas de maior dimensão (Parque de
Estacionamento maior, Centro de Interpretação Ambiental, Paisagístico e Cultural e
Centro de Atividades Económicas/Recreativas) em áreas afetas à REN, optando-se
em vez disso por as localizar mais a Norte, já fora das áreas de REN. São
infraestruturas interessantes, mas esse interesse não deve sobrepor-se à REN. Na
nossa opinião, a estrada existente e que no projeto em causa iria ser requalificada,
deve simplesmente ser fechada ao trânsito e convertida em caminho pedonal e
ciclável. Os passadiços que estão previstos, não devem de forma alguma ser
executados, sem que primeiro se façam os Estudos Geológicos relacionados com a
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estabilidade das arribas, e de Impacto Ambiental sobre a avifauna residente,
nidificante e invernante. Após estes estudos, talvez se possam então fazer os
passadiços e miradouros, mas apenas onde não venham a constituir perigo nem para
os utentes, nem para as espécies de avifauna. O restaurante snack-bar que lá está
implementado, deve ser simplesmente relocalizado fora da REN. Em suma, toda a
intervenção deve ser no sentido de manter o local o mais natural possível, não
colocar nada que possa ter impacto ambiental, e aceitar apenas as visitas a pé ou de
bicicleta, relocalizando estruturas já existentes, para fora da REN.”---------------------------PONTO 4 - APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS DAS COMISSÕES
ESPECIALIZADAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Foi dispensada a leitura da
documentação para este Ponto, uma vez que a mesma tinha sido oportunamente
enviada aos Grupos Municipais e aos Membros da Assembleia Municipal, a qual fica
arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas sob o número D-641-17.---------------Não foram proferida quaisquer intervenções sobre este Ponto da Ordem do
Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Paulo Toste (PS), fez a seguinte intervenção: “Caríssimo Sr. Presidente da
Assembleia Municipal, Caríssimo Camarada, Caríssimo Paulo Morgado. Exerceu,
exerceste, um longo e enriquecedor percurso, com mais de duas décadas, ao serviço
da Assembleia Municipal de Lagos e dos Lacobrigenses, foi e será sempre, um
excelente exemplo para todos nós nesta Bancada e para todos os que te seguirão,
mostrou constantemente uma elevada dedicação à causa pública, com elevação e
grande cultura democrática. Marcou várias presidências da Assembleia Municipal,
exemplares e por todas as forças políticas presentes nesta Assembleia e noutras,
manifestamente reconhecidas. Mais do que lhe estarmos politicamente
reconhecidos, estamos social e humanamente gratos pela sua enorme capacidade de
liderança da Assembleia Municipal e ajuda na integração e valorização de Lagos no
Algarve e em Portugal. Os mesmos atributos reconhecidos, como Presidente da
Assembleia Municipal de Lagos são também reconhecidos como Deputado e Líder
da Bancada do Partido Socialista, figura preponderante nestas mais de duas décadas,
nas suas atitudes e na defesa do bem-estar para todos, um Socialista de mão cheia de
virtudes e competência. Caríssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos,
Caro Paulo Morgado, pessoalmente e em nome da Bancada do PS, nesta
Assembleia, o nosso muito obrigado e desejo de repetidos e continuados votos de
sucesso na sua vida pessoal e política. Muito obrigado.”-----------------------------------------O Sr. Carlos Saúde (PS) (Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de
Lagos), proferiu a seguinte intervenção: “Exmo. Senhor Presidente da Assembleia
Municipal de Lagos, Caro Paulo, apesar de, neste momento, dirigir estas palavras
enquanto presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, é-me
impossível dissociar da pessoa que sou e da relação pessoal que nos une há tantos e
tantos anos. Para quem não sabe, o Dr. Paulo Morgado, além de ter sido o meu
médico de família, foi também a pessoa que me convidou para encabeçar a lista do
PS à então recém-formada União de freguesias de Lagos São Sebastião, Santa Maria.
Não esqueço esse momento, porque não esqueço nunca quem confiou em mim
desde a primeira hora. Essa dívida de gratidão, quer enquanto médico, quer
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enquanto meu camarada, ficará para sempre guardada na minha memória. Porém,
enquanto presidente da Junta e membro de pleno direito desta Assembleia, estas
palavras servem como testemunho de outros agradecimentos, mais formais e
coletivos, que faço em meu nome pessoal e em nome de todos as cidadãs e cidadãos
de São Gonçalo. Obrigado por todo o empenho e dedicação a Lagos e aos
lacobrigenses. Obrigado pelas duas décadas à frente desta Assembleia, símbolo
máximo do Poder Local Democrático no nosso concelho, mas antes também
membro da assembleia de freguesia de São Sebastião. Obrigado pelo passado de
entrega à causa pública, em instituições vitais para todos nós, como os Bombeiros
Voluntários de Lagos, o Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, a ARS Algarve,
entre outras instituições. São pessoas como o Paulo Morgado que servem de
exemplo às gerações vindouras. São pessoas assim que nos mostram que, sim, é
possível deixarmos para trás a tranquilidade de uma vida de anonimato, para nos
dedicarmos ao bem da comunidade. São pessoas como o Paulo que me fizeram vir
para a política, pois também eu partilho desses valores altruístas que têm,
necessariamente, de presidir as escolhas que implicam não só a nossa vida, como
sobretudo a vida daqueles que nos são mais próximos. Todos nós, homens e
mulheres de Lagos, que fazemos da entrega e abnegação o nosso modo de estar,
sabemos que nem sempre a memória coletiva é justa no momento de homenagear
quem vira a página do livro da democracia. O que o “nosso” Dr. Paulo Morgado fez
por Lagos e pelas suas gentes, ou seja, por todos nós, merece ser evocado e
divulgado, porque sem memória não há identidade e sem identidade não pode haver
comunidade. Termino com a mesma palavra de início: OBRIGADO. Obrigado ao
médico, ao dirigente, ao político. Em suma, obrigado ao Paulo, o homem, com
todos os defeitos, virtudes, forças e fragilidades que está por detrás da figura pública
que todos conhecemos. Estou certo que Lagos não o irá esquecer, esta homenagem,
em jeito de despedida das funções que superiormente desempenhou, é apenas e não
mais do que isto: justa e imperativa. Não digo adeus, pois esse é eterno. Digo apenas
um “Até Já”, porque Lagos e as suas gentes continuam a precisar de pessoas como o
Dr. Paulo Morgado: dedicadas, empenhadas na causa pública e, por isso mesmo,
verdadeiros faróis da democracia.”------------------------------------------------------------------A Sra. Ana Margarida Martins (LCF) apresentou despedidas elogiando o Sr.
Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Morgado, dado este não continuar na
Assembleia Municipal no próximo Mandato Autárquico. Disse que todos dão o seu
melhor pelo Município, apesar das diferenças. Em nome pessoal, cumprimento
todos e despediu-se, da Assembleia Municipal, uma vez que não iria fazer parte dos
eleitos à Assembleia Municipal no próximo Mandato Autárquico. Terminou
agradecendo aos Serviços de Apoio à Assembleia Municipal pelo trabalho
desenvolvido, referindo-se em especial ao colaborador Jorge Silvestre.-----------------------O Sr. Rui Araújo (PSD) disse ter tido muito orgulho em ter participado na
Assembleia Municipal presidida pelo Dr. Paulo Morgado, desejando as melhores
felicidades pessoais e profissionais ao mesmo, realçou os trabalhos desenvolvidos
pela Assembleia Municipal, no presente Mandato Autárquico e o bom
relacionamento entre todos os Membros do Órgão Deliberativo do Município de
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Lagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Sra. Ana Natacha Álvaro (BE) agradeceu por tudo o que tinha aprendido e
desaprendido na Assembleia Municipal e desejou, a todos, felicidades.-----------------------O Sr. Duarte Rio (PS) (Presidente da Junta de Freguesia da União das
Freguesias de Bensafrim e Barão de S. João) deixou, nesta última Sessão da
Assembleia Municipal do presente Mandato Autárquico, um cumprimento especial a
todos que fizeram parte da Assembleia e da Câmara Municipal neste Mandato
Autárquico de 2017-2021. Disse que este tinha sido um Mandato atípico, derivado
da pandemia Covid-19 e aproveitou a ocasião para fazer um pequeno balanço do
trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia da União de Freguesias de Bensafrim
e Barão de São João, destacando a parceria com a Câmara Municipal, agradecendo
todo o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal. Terminou deixando um
cumprimento muito especial ao Dr. Paulo Morgado, desejando as melhores
felicidades pessoais e profissionais.------------------------------------------------------------------O Sr. Fernando Ildefonso (LCF) disse que esta tinha sido a sua primeira
experiência na Assembleia Municipal. Referiu ter sentido cooperação entre todas as
forças representadas na Assembleia Municipal. Afirmou que estar na política é um
ato nobre e exige muito de quem está nela. Terminou agradecendo a todos a
convivência.----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Alexandre Nunes (CDU) deixou uma palavra de apreço a todos os
Membros da Assembleia Municipal que não iria estar presente no Órgão no
próximo Mandato Autárquico e agradeceu pela aprendizagem ao longo destes
últimos quatro anos. Disse que o importante é debater ideias e não pessoas, sendo
isso fundamental para a democracia. Terminou desejando as melhores felicidades a
todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. João Reis (PS) (Presidente da Junta de Freguesia da Luz) deixou palavras
elogiosas ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Paulo Morgado, e desejoulhe os maiores sucessos pessoais e profissionais. Terminou agradecendo e
cumprimentando todos os Membros da Assembleia Municipal, pela forma como
decorreram os trabalhos do Órgão, ao longo dos último quatro anos.------------------------O Sr. Carlos Fonseca (PS) (Presidente da Junta de Freguesia de Odiáxere)
agradeceu toda a disponibilidade que o Dr. Paulo Morgado sempre demonstrou em
servir a Assembleia Municipal de Lagos. Disse ainda que tinha sido um prazer ter
trabalhado com todos os Membros da Assembleia Municipal, no presente Mandato
Autárquico.-----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. José Manuel Freire (CDU) despediu-se e cumprimentou todos os
Membros da Assembleia Municipal, desejando muita saúde a todos. Em nome do
Grupo Municipal da CDU referiu o papel importantíssimo dos colaboradores do
Município de Lagos, destacados para a Assembleia Municipal, a Sra. Alexandra Brito
e o Sr. Jorge Silvestre, destacando o Sr. Jorge Silvestre pela disponibilidade que dá
no apoio ao Órgão Assembleia Municipal. Referiu nunca ser demais valorizar e
louvar o desempenho dos colaboradores. Disse que numa futura reestruturação
orgânica da Câmara Municipal deve ser tida em conta a situação dos colaboradores
do Município afetos à Assembleia Municipal.------------------------------------------------32

ATA N.º 5/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO/2021 - 1.ª REUNIÃO - 28/06/2021
Praça Gil Eanes

- 8600-668 Lagos

Telef.: 282780078 – Fax: 282762696
E-Mail: geral@am-lagos.com

LIVRO DE ATAS
Nº 43
ANO 2021

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE

LAGOS
Fl. 71

------A Sra. Margarida Maurício (PAN) desejou as melhores felicidades ao Sr.
Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Paulo Morgado. Referiu ter aprendido
muito, com todos, nos últimos quatro anos. Terminou desejando felicidades a
todos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Câmara Municipal, Hugo Pereira, desejou as maiores
felicidades àqueles que irão deixar a vida política e boa sorte aos que se iam
candidatar. Disse esperar que a campanha eleitoral decorra com a maior elevação
possível. Referiu que o presente Mandato Autárquico foi bom em algumas coisas e
assim, assim noutras, mas tudo faz parte da democracia. Disse que o Dr. Paulo
Morgado tinha sido um grande Presidente da Assembleia Municipal, dignificando
sempre o Órgão.----------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa, Paulo Morgado (PS), proferiu as seguintes palavras:
“Fiquei muito sensibilizado com aquilo que hoje ouvi aqui da vossa parte. Dizer-vos
que, ainda há pouco estava aqui a conferenciar com a Sónia e com o Jácome e deime conta que desde mil novecentos e oitenta e cinco que sou autarca em Lagos e
agora vou ter quatro anos de descanso. Eu vou andar por aí, como dizia o Santana
Lopes, não deixo de ser cidadão lacobrigense. Esta é a terra onde nasci e que amo,
vou continuar a lutar por ela. Sou capaz de assistir a algumas Assembleia Municipais
por via telemática ou até mesmo aparecer em algumas Assembleias Municipais, sou
capaz de aparecer. Eu estou na política desde há muitos anos. Desde os tempos de
liceu que me interessei pela política, portanto já podem imaginar há quantos anos
isso foi, já foi há muitos anos, e sempre achei, e sou daqueles que acho que a política
é uma arte nobre, quer dizer, na política, quem luta pela polis, pela cidade, pelas
pessoas, para que as cidades sejam melhores, para que as pessoas tenham mais
qualidade de vida, eu acho que nada enobrece mais um ser humano do que lutar
pela sua comunidade, do que fazer o melhor pelos outros. É também por isso que
escolhi a profissão que escolhi, para ajudar as pessoas que têm problemas de saúde e
a política foi quase como uma extensão daquilo que é a minha escolha de profissão e
obviamente que sempre gostei da política, sempre achei que a política era uma
atividade nobre e aprendi muito ao longo destes anos que estive com esta
Assembleia e com outras Assembleias e agradece-vos muito tudo aquilo que fizeram
ao longo deste Mandato para tornar esta Assembleia, de facto, numa das
Assembleias mais vivas e mais interessantes que eu já conheci, e conheço também
ainda outras Assembleia por esse Algarve fora e até mesmo por esse País fora e
acho que a nossa Assembleia Municipal não desmerece por comparação com
nenhuma outra por esse País fora, portanto acho que temos que ter orgulho na
nossa terra, devemos ter orgulho, de facto, naquilo que temos conseguido ao longo
destes últimos anos e não quer dizer que não haja muita coisa ainda para fazer,
porque há sempre coisas por fazer e há sempre trabalho que é preciso fazer por
outros. O que eu desejo a todos, aqueles que vão continuar e aqueles que não vão
continuar é obviamente também as maiores felicidades. Vamo-nos vendo por aí.
Não estava nada à espera das vossas palavras as quais muito as agradeço. Agradeço
aqui à minha Mesa que me acompanhou neste Mandato. Agradeço ao Jorge e à
Xana que têm sido, desde sempre, uns pilares também que ajudam a manter esta
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Assembleia tão organizada quanto está, aqui não falha nada, isto é mesmo um
relógio, é ao minuto, é ao segundo, tudo isto funciona bem e as regras, quando
funcionam bem nota-se depois na qualidade do trabalho e temos que agradecer
muito aos nossos funcionários que eles são de facto excelentes e que nos
possibilitam, de facto, que esta Assembleia funcione bem. Até um dia. Muito
obrigado.”------------------------------------------------------------------------------------------------Seguiu-se um salva de palmas.------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA: De seguida foi aprovada, por unanimidade, a
minuta de todas as deliberações tomadas pela Assembleia Municipal no decurso da
presente Sessão.---------------------------------------------------------------------------------------FORMA DE VOTAÇÃO NAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em todas as
deliberações tomadas no decorrer da presente Sessão, foi utilizada a forma de
votação por braço levantado e por Grupo Municipal representado na Assembleia.--------ENCERRAMENTO DA SESSÃO: E, nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente
da Mesa, Paulo Morgado (PS), declarou encerrada a Sessão, eram 23 horas e 49
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Da qual, para constar, foi extraída a presente Ata que eu, Sónia Cristina Ramos
Pires Guimarães de Melo, 1.ª Secretária da Mesa da Assembleia Municipal de Lagos,
mandei lavrar, subscrevo e assino juntamente com o seu Presidente, Sr. Paulo José
Dias Morgado.-------------------------------------------------------------------------------------.............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
_________________________________________________________________
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