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----------ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA SETE DE JUNHO 

DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:----------------------------------------------------- 

----------Aos sete dias do mês de Junho de mil novecentos e noventa e nove, realizou-se, na sala 

de sessões da Câmara Municipal de Odemira, uma sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal, presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, secretariado apenas 

pelo senhor Manuel da Luz Guerreiro (Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro ao 

abrigo da alínea a), do número um do artigo trigésimo sétimo do Decreto-Lei número cem barra 

oitenta e quatro de vinte e nove de Março, conjugado com o disposto na alínea b) do número 

um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos:----- 

----------------------------------I - PERÍODO DA ORDEM DO DIA:----------------------------------- 

----------1. Projecto de Estatutos para Constituição da Fundação Odemira: apreciação e 

deliberação;----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------2. Alteração ao Anexo I do Regulamento de Actividade de Venda Ambulante: 

apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------------------------

----------3. Aquisição de imóvel sito na Rua Dr. Serrão Marreiros, nº 2, em Odemira: apreciação 

e deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO----------------------------------------- 

----------Pelas quinze horas e quinze minutos, o senhor Presidente da Assembleia declarou, nos 

termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra ao senhor 

Segundo Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas mais 

tardias, a presença de trinta membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto Fernando 

Silva Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António 

Augusto Fernandes Alves Paulino, António Carlos da Silva Vilhena Roberto, António Eduardo 

Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dulce 
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Loução de Matos Raposo, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, 

João Maria Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, 

Jorge Martins Parreira, José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique 

Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro Ferreira Silva, 

José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel da Luz Guerreiro, Maria Emídia José Gomes da 

Silva, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente e Rui 

Boura Xavier e, ausentes os senhores Dominic Robin Cross, Filipe José Guerreiro Palma, 

Manuel José Silva Correia, Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia, Mário Neves Páscoa da 

Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Rogério Manuel 

Begarrão Teixeira e Sérgio Brigido Martins.-------------------------------------------------------------- 

----------------------------------I – PERÍODO DA ORDEM DO DIA: --------------------------------- 

----------Ponto um: PROJECTO DE ESTATUTOS PARA CONSTITUIÇÃO DA FUNDA-

ÇÃO ODEMIRA:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ODEMIRA – APROVAÇÃO DE ESTATUTOS 

–  REVOGAÇÃO:- A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou revogar a deliberação 

tomada em reunião realizada em 99/03/17, relativa ao Projecto de Estatutos da Fundação 

Odemira, em virtude de este ter sofrido ligeiras alterações no sentido de melhorar a sua 

redacção e eficácia.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ODEMIRA – PROJECTO DE ESTATUTOS:- 

Foi novamente presente o processo contendo o projecto dos Estatutos da Fundação Odemira, 

que vai ficar arquivado no maço de documentos  respeitante à presente acta, tendo a Câmara 

Municipal, por unanimidade, deliberado aprovar o presente projecto de Estatutos e bem assim, 

submeter o mesmo a  apreciação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea h) do nº.2, 

artigo 39º. do Decreto-Lei nº.100/84, de 29/03, com a nova redacção dada pela Lei nº.18/91, de 
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18/06.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que concordava com esta ideia e 

solicitou que fosse esclarecido sobre o contexto em que apareceu a Fundação, para que não 

fosse entendida como, “mais um subterfúgio para tentar resolver o problema.”---------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que relativamente ao ponto número dois do décimo 

quarto artigo dos estatutos em causa, disse que discordava que o cargo de conselheiro fosse 

vitalício. Referindo-se ainda ao preâmbulo da presente proposta, onde se lê: “...nomeadamente, 

em relação ao projecto Escola Profissional de Odemira,...”, questionou se não seria oportuno a 

utilização deste tipo de estatutos para apoio às outras escolas, nomeadamente a nível de 

estágios ou de pequenos cursos de formação.-------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou sobre a qualidade do pessoal que leccionava na Escola Profissional 

de Odemira, uma vez que tinha sido informado que qualquer pessoa poderia dar aulas na citada 

escola.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio novamente o senhor António Roberto que relativamente ao segundo ponto do 

artigo vigésimo primeiro, questionou se apenas o Conselho de Administração se pronunciava 

sobre o destino dos bens, dado que considerava que o Conselho Geral também o deveria fazer.-

-----Por último, relativamente ao número quatro do artigo vigésimo quinto, considerou que a 

Comissão Instaladora deveria integrar alguém relacionada com os aspectos técnicos da escola, 

nomeadamente o Director Técnico.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que nestes estatutos deveriam 

vir mencionados os pressupostos que levariam à extinção da Fundação.-----------------------------

----------A fim de prestar os esclarecimentos necessários, estiveram presentes os senhores 

Doutor Pedro Aragão, Director Financeiro da Escola Profissional de Odemira e a Doutora 

Paula Nunes, Consultora Jurídica da Câmara Municipal de Odemira.--------------------------------

----------Interveio a Doutora Paula Nunes, que informou que a ideia de criar a presente 
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Fundação, tinha surgido pelo aparecimento do Decreto-Lei número quatro barra noventa e oito, 

de oito de Janeiro, que aprovava o novo regime jurídico das Escolas Profissionais. Disse ainda 

que tinham optado por criar uma Fundação, em vez de uma Associação, porque estava mais de 

acordo com a Escola Profissional de Odemira.----------------------------------------------------------- 

----------Informou também que as Fundações tinham matéria ao nível do direito civil, que era 

especifica e só adquiriria a sua personalidade jurídica, após o reconhecimento ministerial. Disse 

ainda que estava sujeita a determinados requisitos, principalmente ao nível do património.-------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que considerou que a Escola Profissional de 

Odemira era uma estrutura importantíssima para o concelho de Odemira, e bem assim informou 

que o Decreto-Lei número quatro barra noventa e oito, de oito de Janeiro, vinha clarificar o que 

eram as Escolas Profissionais.------------------------------------------------------------------------------- 

----------Informou ainda que a escola tinha de ter um proprietário e uma estrutura própria, dado 

que a escola tinha equipamento que poderia ser utilizado para prestar serviços quer para os 

alunos que se formavam e que estavam lá, quer para outros serviços, pois o esforço do 

investimento feito deveria ser gerido.----------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que apesar da escola ter como proprietário alguém exterior à Câmara 

Municipal de Odemira, ela deteria sempre cinquenta e um por cento do capital. Disse ainda que 

a extinção da Fundação era da competência do Conselho Geral, conforme determinava a alínea 

c) do número três do artigo décimo quinto e apenas o destino dos bens, em caso de extinção, é 

que seria definido pelo Conselho de Administração.---------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que o Conselho Geral também se 

deveria pronunciar sobre o destino dos bens, nomeadamente os que fossem do âmbito da 

Fundação.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que era a primeira vez que via 

um Conselho de Administração com poderes para votar a extinção, apesar de existir um 
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Conselho Geral em que instituidora detinha cinquenta e um por cento dos votos.------------------

----------Interveio o Doutor Pedro Aragão que informou que a Fundação nascia de uma 

necessidade da escola ter uma entidade proprietária, imposta pelo Decreto-Lei anteriormente 

citado. Informou também que após vários pedidos de parecer a várias entidades, tinham 

chegado à conclusão que a Fundação seria a figura mais adequada para a Escola Profissional de 

Odemira, dado que na associação o que estava implícito era a reunião de pessoas e na Fundação 

era a reunião do património.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Disse ainda que neste modelo o Conselho Geral era consultivo e garantia a 

democraticidade das decisões que eram tomadas pelo Conselho de Administração. Referiu 

também que no caso da extinção, estava democraticamente garantido que a mesma não seria 

executada sem o parecer do Conselho Geral.-------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia que referiu que não tinha nada 

contra o modelo escolhido para a Escola Profissional de Odemira. Referindo-se ao número 

quatro do artigo décimo quinto, disse que não fazia sentido, vincularem o acto de alienação ou 

oneração de um bem imóvel da Fundação ao Conselho Geral e posteriormente não o fazerem, 

relativamente ao seu destino, aquando da extinção.------------------------------------------------------ 

-----Por último, considerou que a capacidade de extinção da Fundação deveria ser da 

responsabilidade do órgão mais colegial.------------------------------------------------------------------

----------Interveio a Doutora Paula Nunes que informou, relativamente à questão apresentada 

pelo senhor Joaquim Rodrigues, que a Fundação era extinta quando existisse alterações das 

finalidades para as quais tinha sido criada, ou se o património se mostrasse insuficiente, entre 

outras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o Doutor Pedro Aragão que considerou que a capacidade de extinguir a 

Fundação deve caber a quem detiver mais informação, ou seja à Comissão de Administração.---

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que não seria democrático o 
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Conselho Geral ter de se pronunciar obrigatoriamente favorável sobre qualquer acto de 

alienação ou oneração de bens imóveis.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a obrigatoriedade de se 

pronunciarem favoravelmente sobre qualquer acto de alienação ou oneração de um bem 

imóvel, seria para evitar a abstenção. Disse também que a gestão corrente era da 

responsabilidade do Conselho de Administração.--------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor António Roberto que, relativamente ao número dois do 

artigo vigésimo primeiro, considerou que o destino dos bens não seria gestão corrente, mas sim 

um acto final.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que referindo-se ao número dois do artigo décimo 

quinto, questionou sobre o número de votos que cada conselheiro poderia ter, bem como se 

cada conselheiro seria um aderente.------------------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que cada voto equivalia a uma 

fracção de dez mil escudos, porém o conjunto de aderentes não poderia ser superior a quarenta 

e nove por cento do total de votos.------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio a Doutora Paula Nunes que informou que o objectivo da Fundação era 

especifico e posteriormente a Escola Profissional de Odemira teria os seus próprios estatutos e 

cargos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que, uma vez que a Assembleia 

Municipal tinha de aprovar a constituição da Fundação, também deveria aprovar qualquer 

alteração aos estatutos da mesma, porém nada disso vinha referido no número um do artigo 

vigésimo primeiro.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

referindo-se aos números dois e quatro, dos artigos oitavo e décimo quinto, respectivamente, 

disse que existia quase uma duplicação do conteúdo da frase, com a diferença de, no último 



-7- 
07-06-99 

 

caso, existir a obrigatoriedade do Conselho Geral se pronunciar favoravelmente.------------------

----------Interveio a Doutora Paula Nunes que informou que nas competências do Conselho 

Geral havia um artigo genérico e um artigo especifico. Disse também que o parecer favorável 

queria dizer que não poderia haver aprovação sem que existisse um deferimento do Conselho 

Geral, relativamente a qualquer acto de alienação ou oneração de bem imóvel pertencente à 

Fundação.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Informou ainda que os estatutos vinham à Assembleia Municipal porque o Decreto-Lei 

número quatro barra noventa e oito, de oito de Janeiro, mencionava diversas formas de 

associação para legalizar a criação de uma entidade proprietária. Dado que a instituidora era a 

Câmara Municipal de Odemira, teriam de ter em atenção o Decreto-Lei número cem barra 

oitenta e quatro, de vinte e nove de Março, que nas competências referia que todas as formas de 

associação tinham de ser aprovadas pela Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

-----Por último, disse que qualquer alteração aos estatutos teria de ter a aprovação ministerial.--

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que uma vez aprovados, os 

estatutos da Fundação pela Assembleia Municipal, quaisquer alterações no âmbito da Fundação 

seriam da competência dos seus órgãos e não teriam de vir para aprovação da Assembleia 

Municipal, ou seja, o que fosse no momento aprovado, regeria o funcionamento da Fundação 

no futuro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que entre os dois representantes da 

instituidora na Comissão Instaladora, deveria estar presente um técnico da Escola Profissional 

de Odemira.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que era intenção nomear para a 

Comissão Instaladora, o Presidente da Câmara Municipal de Odemira ou seu substituto, o 

Director Pedagógico e o Director Financeiro da Escola Profissional de Odemira.------------------

-----Por último, quanto ao corpo docente da citada escola, disse que era uma injustiça o que era 



-8- 
07-06-99 

 

referido sobre as pessoas que lá leccionavam e considerou que existiam bons professores.-------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

aprovada por maioria, correspondendo a catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto a favor do membro independente, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

trinta membros da Assembleia.-----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia, que justificou o seu voto contra do 

seguinte modo:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------DECLARAÇÃO DE VOTO-------------------------------------- 

----------“O voto contra, relaciona-se exclusivamente com os Estatutos da Fundação Odemira, 

presente a esta Assembleia e não com a constituição da Fundação Odemira que considero de 

interesse, tendo em conta os fins a que se destina.-------------------------------------------------------

-----Face ao articulado apresentado à consideração desta Assembleia, considero despropositado 

e inultrapassável o facto de nas disposições finais e transitórias (artº. 21) serem concedidas 

competências ao Conselho de Administração para deliberar sobre a modificação dos Estatutos, 

bem como da extinção da Fundação.-----------------------------------------------------------------------

-----Embora com menos gravidade julgo igualmente despropositado que o Conselho Geral seja 

um órgão consultivo, pese embora o facto do nº. 4 do artº. 15º se prever a emissão de pareceres 

vinculativos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, resta referir que considero muito pouco adequado sejam submetidos à 

aprovação desta Assembleia documentos desta natureza, sem possibilidade de serem 

introduzidas quaisquer alterações ao texto proposto.”---------------------------------------------------

----------Ponto dois: ALTERAÇÃO AO ANEXO I DO REGULAMENTO DE ACTIVIDADE 
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DE VENDA AMBULANTE: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da apresentação da 

proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“ALTERAÇÃO AO ANEXO I  DO REGULAMENTO DE ACTIVIDADE DE 

VENDA AMBULANTE :- Foi presente o assunto referente à alteração efectuada ao Anexo I do 

Regulamento de Actividade de Venda Ambulante, de acordo com as sugestões das Juntas de 

Freguesia de Luzianes-Gare, Pereiras-Gare, Salvador e Zambujeira do Mar.------------------------

----------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar a presente alteração ao 

Anexo I, devendo o assunto ser submetido à apreciação da Assembleia Municipal para 

aprovação.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que congratulou-se pelo facto desta proposta ter 

vindo à Assembleia Municipal e referiu que esperava que desta vez o Regulamento fosse 

cumprido.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, onze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e 

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto Três: AQUISIÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA DR. SERRÃO 

MARREIROS, Nº 2, EM ODEMIRA: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da apresentação da 

proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“IMÓVEL SITO NA RUA DR. SERRÃO MARREIROS, Nº.2, EM ODEMIRA – 

PROPOSTA DE COMPRA/VENDA:- Foi presente uma carta dirigida a esta Câmara 



-10- 
07-06-99 

 

Municipal por Maria de Lurdes Jesus Pinto, em que informa pretender vender o imóvel sito na 

Rua Dr. Serrão Marreiros, nº.2, em Odemira, pelo valor total de 35.000.000$00 (TRINTA E 

CINCO MILHÕES DE ESCUDOS).----------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto e dado que o imóvel em causa é necessário para a instalação dos 

Serviços do Município, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, contrapor o valor de 

30.000.000$00 (TRINTA MILHÕES DE ESCUDOS), para aquisição do referido imóvel.”------ 

----------“IMÓVEL SITO NA RUA DR. SERRÃO MARREIROS EM ODEMIRA:- Foi 

presente uma carta endereçada a esta  Câmara Municipal por Maria de Lurdes Jesus Pinto, em 

que informa, relativamente à contra-proposta efectuada pela Câmara Municipal, que não aceita 

o valor de 30.000.000$00 (TRINTA  MILHÕES DE ESCUDOS), por não a considerar 

minimamente justa apresentando, no entanto, uma proposta final no valor de 33.000.000$00 

(TRINTA E TRÊS MILHÕES DE  ESCUDOS).--------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o preço 

proposto devendo, no entanto, o processo ser presente à Assembleia Municipal para  

autorização.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que revelou que concordava com a aquisição deste 

imóvel, ao contrário do que tinha acontecido com o edifício da farmácia, cujos valores de 

aquisição tinham sido idênticos, mas tinham valores patrimoniais muito diferentes.---------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o edifício  da farmácia 

tinha três pisos e muitas vezes o valor do imóvel era referente àquilo que se poderia fazer dele.-

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que não questionava o interesse que a 

Câmara Municipal tinha em adquirir estes imóveis, porém considerava que se deveria investir 

mais na funcionalidade que a Câmara Municipal desejava ter.-----------------------------------------

-----Considerou ainda que Odemira tinha um centro histórico que não correspondia aos dias de 

hoje, a nível de trânsito. Por último, questionou sobre a hipótese de ser elaborado um projecto 
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novo para a Câmara Municipal, que fosse funcional e que evitasse os munícipes de andarem a 

“saltitar” de andar para andar ou de rua em rua.----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que essa proposta já tinha sido 

questionada e situava-se no antigo Matadouro Municipal. Por fim, disse que sempre tinha 

defendido que a Câmara Municipal se mantivesse onde se encontra actualmente, porque 

considerava que ao fecharem essa casa seria “matar a zona antiga da vila”.-------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

aprovada por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, treze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro independente, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia. 

----------Ainda antes de finalizar a presente sessão, interveio o senhor Presidente da Assembleia 

que questionou os presentes sobre o horário da convocatória para as sessões da Assembleia 

Municipal, nomeadamente na hipótese de se iniciarem apenas de tarde.-----------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que concordava com esse horário, se a 

Ordem de Trabalhos fosse pouco extensa, pois caso contrário preferia que se iniciasse de 

manhã.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que o concelho de Odemira era muito 

extenso e tinha muitos assuntos a serem debatidos, pelo que poderia haver um dia exclusivo 

para as sessões da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que as pessoas deveriam estar em boas condições psíquicas para 

trabalharem e tomarem decisões correctas, com serenidade.-------------------------------------------

----------Interveio o senhor Manuel Palma que considerou que o horário da convocatória das 

sessões deveria ser em função da extensão da Ordem de Trabalhos.----------------------------------

----------Face ao exposto, o senhor Presidente da Assembleia disse que em situações normais, 
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em que a Ordem de Trabalhos era pequena, a sessão seria marcada para a tarde. Quando fosse 

extensa seria convocada para a manhã.-------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA --------------------------------------- 

----------Nos termos do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem barra oitenta e 

quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em Minuta todas as deliberações, tomadas 

para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor 

dos membros eleitos pelo Partido Socialista, onze votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e nove 

membros da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------   

-------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO---------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas dezassete horas e quinze minutos.---------------------------------------------------------

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário. ------------------------------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

----------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

  

 


