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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

ALBUFEIRA REALIZADA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017 

Acta n.º 3 

Aos vinte e três dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, reuniu a 

Assembleia Municipal de Albufeira, pelas 19:30 horas, no Salão Nobre do Edifício dos 

Paços do Concelho, por convocatória de quinze de Novembro, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO UM: Tomada de posse de quatro Membros da Assembleia Municipal para a 

Assembleia Intermunicipal do Algarve; ----------------------------------------------------- 

PONTO DOIS: Tomada de posse de quatro Membros para integrar na Comissão 

Alargada de Protecção de Crianças e Jovens de Albufeira; ------------------------------- 

PONTO TRÊS: Tomada de posse dos cinco representantes das Freguesias do Concelho 

para integrar na Comissão Municipal do Sistema de Defesa da Floresta contra 

incêndios; ----------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO QUATRO: Eleição de um Presidente de Junta de freguesia e um substituto, 

também Presidente de Junta de Freguesia, em representação de todas as freguesias 

deste Município, para a participação no congresso da Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses; --------------------------------------------------------------------- 

PONTO CINCO: Eleição de um representante das Juntas de Freguesias do Concelho a 

integrar a Comissão Municipal de Protecção Civil; ----------------------------------------- 

PONTO SEIS: Eleição de um representante da Assembleia Municipal a integrar a 

Comissão Municipal de Toponímia; ----------------------------------------------------------- 

PONTO SETE: Eleição de nove cidadãos de reconhecida idoneidade, a designar pela 

Assembleia Municipal a integrar o Conselho Municipal de Segurança; -------------------- 

PONTO OITO: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem; ------------------------------------------------------ 

PONTO NOVE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

determinação da Taxa de lançamento de Derrama para o ano 2018; ---------------------- 

PONTO DEZ: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

determinação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis; ----------------------------- 

PONTO ONZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

determinação da Taxa de Participação Variável no IRS; ---------------------------------- 

PONTO DOZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 

Proposta de isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública para 

estabelecimentos comerciais e de restauração ou bebidas, para os meses de novembro 

e dezembro de 2017 e janeiro e fevereiro de 2018; ---------------------------------------

PONTO TREZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da 
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Proposta de isenção do pagamento de taxas de ocupação da via pública para 

actividades de comércio a retalho e restauração e bebidas não sedentárias, 

artísticas/artesãos e músicos do Município de Albufeira, para os meses de novembro e 

dezembro de 2017; ------------------------------------------------------------------------- 

PONTO CATORZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, do 

Concurso Público para Aquisição de Estores e Cortinados para a EB 2,3 Dr. Francisco 

Cabrita, EB1 e JI de Caliços, EB 1 de Correeira, EB1 de A. Ténis e ATL, EB1 e JI de 

Vale Pedras, Jardim de Infância de Vale Carro, ATL de Olhos de Água, ATL de Vale 

Parra e Ludoteca de Brejos; ----------------------------------------------------------------- 

PONTO QUINZE: Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, do 

Ajuste Direto – Empreitada para fornecimento, instalação e operação de dois postos 

públicos de carregamento de veículos eléctricos; ------------------------------------------ 

PRESENÇAS: Paulo Alexandre Figueiredo Freitas (PSD), Francisco José Pereira de 

Oliveira (PS), Maria Eugénia Xufre Baptista (PSD), Fernando Manuel de Sousa 

Gregório (PS), João Alexandre Sequeira Jorge da Silva (PSD), Ana Isabela da Palma 

Gordinho Almeida Ramos (PS), Adriano Duarte de Horta e Nogueira Ferrão (PSD), 

Fernando Vieira Vitória Cabrita (PS), Rui Miguel de Sousa Serôdio Bernardo (membro 

suplente PSD) Pedro Ricardo Pires Coelho (PS), Vítor José Correia Maria Vieira (PSD), 

Óscar Agostinho Hilário (membro suplente BE), Maria Emília Bexiga Santos Rodrigues 

Sousa (PS), Renato José Martins Miguel Pimenta (CDU), Francisco Manuel Fernandes 

Guerreiro (PSD), Leonardo Manuel Teixeira Paço (PS), Helena Maria Palhota Dias 

Simões (PSD) Vera Lúcia Hilário Belchior (PAN), Gaspar Manuel Rocha Meirinho (PSD), 

Roberto Manuel da Silva Raposo (PS), José Manuel da Bota Sequeira (PSD), bem como 

os Presidentes de Juntas de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água – Indaleta 

Cabrita, de Guia – Dinis Nascimento, de Ferreiras – Jorge Carmo e de Paderne – Miguel 

Coelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quórum – vinte e cinco presenças. ---------------------------------------------------------   

Registou-se ainda, a presença do Presidente da Câmara, Carlos Eduardo da Silva e 

Sousa e dos Vereadores, Ricardo Jorge Coelho Clemente da Silva, Ana Filipa Simões 

Grade dos Santos Pífaro Dinis, Sara Luisa Ascenção Marques Carvela Serra e Rogério 

Pires Rodrigues Neto. ----------------------------------------------------------------------- 

PERIODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ------------------------------------------ 

Carlos Ventura: “Aqui está um garrafão de água que trouxe, para poderem ver. Se 

tivessem visto as atas, teriam visto o que eu tenho feito aqui na Assembleia Municipal. 

Zeca Afonso disse, eles comem tudo e não deixam nada, Aristides Sousa Mendes o 

justo, Labet Pierre faz política a angaria casas sociais em França, Nelson Mandela, por 
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ser preto ficou vinte e seis anos na prisão, defendeu os direitos dos pretos e dos 

brancos. Malala disse que as meninas têm de aprender a ler, a cultura reage por 

princípios à humanidade e ela tem razão. Alguns de vocês devem-se lembrar, como o ex 

presidente da Junta das Ferreiras, uma vez trouxe uma série de garrafas de plástico. 

A Lagoa dos Salgados, a profundidade, o stock, … ; Cunhal pela liberdade foi preso, a 

cidadania de cidadãos não existe democracia, a prova é evidente por tentar dizer o que 

penso tive sempre problemas, inclusivamente meteram-me na rua, inclusivamente como 

esparguete com esparguete, mas não peço nada a ninguém. Quando precisava a 

assistente social apareceu, hoje há o senhor do adeus, que já faleceu em Lisboa e o 

homem da rotunda do relógio. O que se passa no Funcho, a água para a agricultura vai 

em via rápida, quarenta por cento da água vai fora. Isto é um cúmulo, como pode haver 

cidadania se não existe cidadãos. O giro, a Câmara pagou doze mil milhões anual e hoje 

paga à volta de nove milhões, deve ser a Câmara a tomar conta, e faz-se uma economia 

de seis milhões, se a Câmara tomasse conta da situação. Com os carros eléctricos será 

necessário, a bilheteira pagará essa situação. Louvado quem pôs o moinho em 

funcionamento, há outro que deve ser rectificado. O respeito pela cidadania deve 

existir e neste local e noutros eu fui enxovalhado por tentar tomar conta das minhas 

opiniões. Ontem fui responder em tribunal, eu não quero advogado, porque a justiça 

deste país não presta, não se mete um homem na rua. Conclusão, somos todos 

responsáveis por estas situações. Vou deixar o garrafão de água para vocês pensarem, 

a água é um problema, temos um problema de seca que é muito grave, já há quarenta 

anos falava-se em França da situação da água do Algarve. E o que é que tem sido feito? 

Vocês que são jovens têm um problema a resolver, não somos nós velhos. O Presidente 

da Câmara de Loulé, a Câmara tomou conta do café e aqui em Albufeira há o café da 

Júlia, há o café Bailote, as pessoas de Albufeira não têm condições de ter locais 

próprios, a malta de Albufeira vai para o Modelo, leva as tardes todas, como eu já fiz, 

lá. E o que há em Albufeira para as pessoas de idade? Não há nada.”---------------------      

José Pimenta: “Boa noite a todos, em primeiro lugar uma palavra para todos os eleitos, 

para os órgãos executivos, deliberativos e fiscalizadores, desejando um bom trabalho 

para esta legislatura de dois mil e dezassete, dois mil e vinte e um. Desejar também 

um bom trabalho para quem dá apoio a esta Assembleia, a Luisa e a Carla. Estarei 

atento à situação que se passa em Albufeira, pequenos problemas. Quando eu estiver 

cá e estiver calado será um bom sinal, será que as coisas vão melhorando. É muito 

melhor estar deste lado, preocupamo-nos menos, mas temos outras coisas, enquanto 

cidadãos deste concelho. Tenho três questões para colocar ao senhor Presidente, 

estas situações eu já referi várias vezes e gostaria que fossem resolvidas. A primeira 

situação é o barranco de Valmangude, eu já referi aqui, quando era membro da 

Assembleia, duas ou três vezes este barranco. Houve uma requalificação desse 
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barranco, as coisas melhoraram, mas há uma situação que é a parte base. Ou seja, 

tanto na lateral como na parte base existiam pedras, lajes, que faziam com que águas 

paradas fiquem ali retidas, no verão, principalmente, provocaria muito mau cheiro. Não 

foi nada resolvido. Quando era membro, o Presidente disse pelo menos uma vez, para 

eu arranjar uma solução e eu vou arranjar uma solução para esta situação. É fácil, tem 

declive suficiente o barranco, se for cimentado, não há problema nenhum, essas águas 

vão ter a Vale Faro. Segunda situação, eu falei mais de duas ou três vezes, a Rua da 

Palmeira, a sul da Habijovem. Há um estacionamento e há uma zona baixa, que começou 

por ser uma poça de água, e neste momento já é quase como um lago, já com uns 

metros. Não é difícil resolver esta situação, é colocar novo pavimento, porque a dois 

metros tem um sumidouro. Terceira situação, a Rua dos Tordos, uma rua de dá a volta 

às lojas da quinta da Bela Vista, já referimos a situação do pavimento, que está muito 

degradado, principalmente em frente do SEF. Sei que, como o Presidente diz, temos 

muitos milhões para gastar, em pavimentação, mas esta é uma situação que acho que é 

de extrema urgência.  Há volta de dois meses houve um rebentamento, e essa zona é 

de pavê, foi reposto, o pavê estava lá, não tem chovido, passa-se facilmente, quando 

chove fica ali uma grande poça e é uma zona que os carros baterão.”--------------------- 

Presidente da Assembleia: “Muito obrigado, é sempre com prazer que o temos nesta 

Assembleia, quer como Membro na Assembleia, quer nesta qualidade de cidadão, no 

exercício dos seus direitos. Obrigado pelas suas palavras.”-------------------------------- 

Nuno Campos: “Vou falar em nome das escolas e dos acordos de cooperação que há 

entre a Câmara e outras organizações que aqui estão incumbidas. Vou dar-lhe dois 

casos dos meus dois filhos. João Campos, anda na escola da Correeira, inscreveu-se em 

duas AEC´s, capoeira e mini basquete. Gostava de saber qual foi o critério para acabar 

com o AEC de capoeira do terceiro C e do terceiro D. Não afetou mais nenhum grupo 

naquela escola, a turma estava completa, os únicos alunos que faltavam à turma eram 

os que os pais vão buscar no final das aulas. À quarta-feira consigo observar as aulas 

de mini basquete e gostava de perguntar quem coordena as atividades. Quem 

coordena, como coordena e quantas vezes coordena. Porque as crianças estão a maior 

parte do tempo em tempo de espera. Se é uma aula de mini basquete é para estarem 

em movimento e não em tempo de espera. A próxima pergunta não tem a ver com os 

meus filhos, mas com o que os meus filhos podem vir a ter. Qual foi a fórmula que 

houve para pagar o valor/hora aos professores nas AEC’s? Porque pelo que sei, é pago 

treze euros à hora, no ano passado era quinze euros. Não estou a ver um professor que 

o ano passado foi pago a quinze euros à hora, este ano ser pago a treze euros e andar 

lá todo satisfeito. Falando da minha filha, anda no jardim de infância, nas actividades 

dos tempos livres da Cooperativa de Consumo da Associação de Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Albufeira. Desde finais de Maio não existe uma educadora, 
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encontra-se de baixa, e desde Maio só está uma educadora ao serviço. Estive nas 

instalações da Câmara Municipal de Albufeira, da Cooperativa a treze de Outubro e 

falei com a D. Evangelina e com a D. Mónica para expor a falta de uma educadora de 

infância. Informaram-me que tinha de falar com a D. Esperança, a Presidente da 

Cooperativa, que não me recebeu pois estava a receber outras pessoas, nas suas 

funções desempenhadas na Câmara, o que compreendo. A vinte de Outubro tornei a 

contatar a D. Evangelina para agendar uma reunião com a D. Esperança, a qual ficou 

marcada para vinte e três de Outubro, às dezassete horas. Nesse dia, mais tarde, 

solicitaram via telefone que a reunião fosse às dezassete e trinta nas instalações do 

infantário. Reuni com a D. Esperança, a D. Célia, a D. Paula e a educadora Adriana e fiz 

entender que não estava satisfeito por não ter uma educadora de infância para a minha 

filha. Informaram-me que a educadora de infância Cristina iria a uma nova junta 

médica dia sete de Novembro e que ainda iria gozar um período de férias a que tem 

direito. Estamos a falar de seis meses sem uma educadora de infância. A verdade é 

que a minha filha tem uma educadora a meio tempo, desde Setembro. Esta educadora 

está com duas turmas e tem mais duas auxiliares de educação. Em todas as escolas 

existem educadoras de infância, porquê que não deslocam uma educadora de infância 

para ocupar esta vaga, enquanto isto não é resolvido? Falo agora do dia de hoje, hoje 

as crianças tiveram natação, levaram quinze crianças a pé, ida e volta à natação. O que 

não acho bem, pois actualmente desviaram o trânsito para aquela zona, por causa das 

obras em frente à GNR. Falamos de crianças de três e quatro anos, na volta vêm todas 

molhadas, o que provoca otites, gripes e outras coisas. Não há autocarro para estas 

crianças?”------------------------------------------------------------------------------------- 

Suzel Pimenta: “Quero deixar uma palavra de agrado, estou satisfeita por finalmente 

ver que as obras em frente à GNR se estão a realizar, há tanto que deveriam ter sido 

feitas. Demoraram mas estão a ser feitas. A questão que coloco hoje é sobre a 

manutenção do espaço Polidesportivo da Quinta da Palmeira. O Polidesportivo tem as 

balizas caídas, as papeleiras estão cheias de lixo, a transbordar com saquinhos de lixo, 

de dejectos de animais, que são postos lá, não sei à quanto tempo aquelas papeleiras 

estão por despejar; a recolha de lixo ali à volta também deixa muito a desejar; à muita 

folhagem naquele chão; que felizmente ou infelizmente não tem chovido porque se 

chovesse, os sumidouros ficavam todos tapados; além da falta de iluminação também 

naquele espaço, era esta a situação que eu queria expor aqui.”----------------------------  

Carlos Fernandes: “ Boa noite a todos, também desta vez do lado de cá, à semelhança 

do Senhor Pimenta, queria começar por felicitar o Senhor Presidente da Câmara, os 

Senhores Vereadores, Senhores Presidentes de Junta e todos os elementos desta 

Assembleia eleitos, desejar-lhes o maior sucesso no desempenho das suas funções, 

uma vez que estamos em início de mandato gostaria de relembrar que no mandato 
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anterior, nem sempre correu da melhor forma no que toca às Juntas de Freguesia, 

devido às dificuldades que tiveram e que em grande medida ficaram a dever à falta de 

ferramentas de trabalho, nomeadamente a questão, tão debatida nesta Assembleia, 

por várias vezes, que foi a delegação de competências, portanto, queria só deixar aqui 

um apelo, no sentido de que uma vez que estamos em momento até de aprovação do 

novo Orçamento, que houvesse um esforço grande, por parte dos Presidentes de Junta 

e por parte do Senhor Presidente da Câmara, no sentido que desta vez seja possível 

ultrapassar este problema, mais rapidamente possível e se possível logo no primeiro 

ano do mandato. Outro assunto que eu queria aqui focar, tem a ver com a seca estrema 

que se tem vivido no país, provavelmente não tão acentuada no Algarve, mas que 

também não ficamos alheios a ela. Em Paderne existe uma fonte e quem não conhece 

gostaria de convidar a visitar, é uma fonte que teimosamente continua a desafiar a 

seca, eu diria que neste momento, aquela fonte está a debitar à superfície, pelas 

minhas contas mil e quinhentos metros cúbicos de água diariamente. Digo isso, porque, 

se calhar muitas regiões deste país, dariam tudo para ter na sua região uma fonte 

como a fonte de Paderne. Deixava um pequeno desafio à Câmara Municipal, se não será 

o momento de começarmos a equacionar uma solução que no futuro possa passar pelo 

aproveitamento daquela água que sai da fonte e vai para a ribeira. Acho que seria 

muito bom, quando se vê um tubo roto, a deitar água é uma pena e toda a gente repara, 

ali são milhares e milhares de metros cúbicos diários que vão, eventualmente alimentar 

um aquífero, que nem sabemos se está a ser utilizado. Mas uma coisa sabemos, é que 

aquela água está a sair e não está a ser aproveitada.”--------------------------------------   

Cândido Reigado: “Quero também saudar todos os Membros da Assembleia Municipal, 

Vereadores, Presidentes das Juntas de Freguesia, Presidente da Câmara, Presidente 

da Assembleia, todos em geral e saudar todo o público aqui presente. Quando se passa 

a rotunda das Fontainhas em direcção a Faro, há outra rotunda a seguir, nessa rotunda 

foi posta um placa há pouco tempo que indica a Patã de Cima para o lado esquerdo, para 

o lado do Escarpão. As pessoas que moram ali perto já se queixaram, de que aquilo deve 

ter sido posto por engano, porque a Patã de cima é considerada na direcção de Faro. 

Outra questão é uma paragem que está lá ao lado, que já existia antes da construção 

dessa rotunda, mas esta paragem está completamente desprotegida. Devíamos estar 

na época da chuva, no entanto as pessoas que têm de estar à espera do autocarro, se 

nada for feito ficam ali debaixo de chuva. Trago outra questão, que se prende com 

algumas ilegalidades de uma residencial de Albufeira, a residencial Luís. Há um 

documento da CCDR e há documentos da GNR, o que significa que a GNR foi lá, porque 

teve conhecimento de algumas ilegalidades e não permitiram a entrada da GNR nesse 

local. Queria perguntar ao Presidente se tem conhecimento dessa situação, se haverá 
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ou não ilegalidades e no caso de haver o que a Câmara Municipal já fez ou está a pensar 

fazer para repor a legalidade?”-------------------------------------------------------------- 

Ana Vidigal: “Gostaria de saudar o Presidente da Assembleia Municipal, o Presidente 

da Câmara, os restantes deputados desta Assembleia Municipal, os Vereadores, 

Presidentes de Junta e referir que é com muito gosto que aqui estou também a 

partilhar estes momentos convosco, na qualidade de cidadã, cumprimentando desta 

forma todo o público que aqui está. Os horários das Assembleias Municipais alteraram, 

não me recordo no último mandato de a Assembleia Municipal ter lugar a esta hora, é 

um horário que de certo modo acaba por se opor à vida das pessoas, muito perto da 

hora do jantar, tanto das famílias como dos cidadãos em geral. De modo que, sendo 

esta a casa da democracia, sendo este o local perfeito para que os cidadãos aqui 

possam acorrer e assim também tomar parte destes momentos, deixava aqui um apelo, 

para que se fosse possível estas Assembleias Municipais pudessem ocorrer num 

horário diferente, que não este. Por outro lado, apelar que dentro deste espirito de 

cooperação que existe entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal, saber se as 

convocatórias, para além de serem afixadas nos locais de costume e para além de 

serem divulgadas no Facebook próprio da Assembleia Municipal, pudessem sê-lo 

também na rede da própria autarquia, nomeadamente no albufeira.pt. Deixo esta 

sugestão, para que a participação dos cidadãos possa ser mais efectiva, tendo em 

conta que mais facilmente chegará ao conhecimento do público em geral.”---------------     

Presidente da Câmara: “Há aqui muitas intervenções que não irei responder, porque não 

foram dirigidas perguntas, há aqui outras situações que tomei notas, por exemplo o 

senhor Pimenta dá informações que irei ver as situações. O barranco de Valemangude 

já teve intervenções, no mandato anterior, de qualquer modo tomei nota de que não 

está tudo bem, portanto vou remeter para os serviços estas situações, da Rua dos 

Tordos e da Rua da Plameira. Pessoalmente até conheço o caso da Rua da Palmeira, o 

tal estacionamento, é visível, tem um lago quando chove. O senhor Nuno Campos, 

colocou uma série de questões, que de facto não lhe sei responder. Reparei que tinha 

as coisas que disse escritas e se pudesse entregar eu agradecia porque naturalmente 

irei informar-me quais são as situações. Há algumas que tenho conhecimento, o caso da 

Cooperativa, há de facto uma baixa e também devo dizer que não é assim tão fácil 

fazer substituições de educadoras, porque também temos falta de educadoras nas 

nossas escolas. Nesse sentido estamos a abrir uma série de procedimentos, não só de 

educadoras, como assistentes operacionais, temos muita falta de recursos humanos, 

isso é uma realidade. A Cooperativa é uma entidade dos trabalhadores da Câmara, 
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merece toda a nossa atenção e temos conhecimento da situação e naturalmente iremos 

ajudar a colmata-la. O senhor Nuno Campos fará a gentileza de me entregar a sua 

intervenção escrita, que eu agradeço. A D. Suzel deixou uma nota em relação ao 

Polidesportivo, vou enviar para os serviços, quanto à recolha de lixo à volta, 

naturalmente irei também ver essa situação. Quanto ao senhor Carlos Fernandes, 

deixa uma sugestão, que irei ponderar e tentar saber como conseguiríamos aproveitar 

aquela água. Se de facto há um desperdício não é bom, todos nós temos consciência 

disso. Ainda hoje redigi um comunicado para a população no sentido de se fazer 

poupança de água e para os nossos serviços já há essa comunicação, para fazerem 

poupança da água em todos os seus serviços, desencadearem medidas efectivas para 

poupança de água. Não sei como se aproveita a água da fonte, mas poderei colocar a 

questão. O senhor Cândido Reigado coloca-me a questão da rotunda e esta rotunda é a 

da N125 ou antes de chegar à N125?”------------------------------------------------------- 

Cândido Reigado: “É na N125.”--------------------------------------------------------------- 

Presidente da Câmara: “Então não terá sido a Câmara que pôs lá essa sinalética, mas 

penso que já há conhecimento disso e está para ser substituída. Quanto à residencial 

Luis, já ouvi falar, mas desconheço a situação.”-------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia: “Em relação à intervenção da Dr.ª Ana Vidigal no que diz 

respeito à Assembleia Municipal, o horário ainda não está definido ser às 19:30. Foi 

apenas uma possibilidade ventilada pela mesa, está a ser preparado o regimento da 

Assembleia Municipal que irá definir a hora. Quando há decisões há sempre quem 

esteja a favor, quem esteja contra, portanto agradar a todos vai ser impossível. 

Haverá sempre quem esteja a favor desta hora porque saem dos postos de trabalho e 

podem vir logo assistir às sessões. Há por exemplo quem tenha de ir para Paderne para 

depois voltar para vir à Sessão da Assembleia, mas isso são prejuízos de ser Membro 

da Assembleia Municipal. Será a Assembleia no plenário que irá decidir a hora do seu 

funcionamento. No que diz respeito das convocatórias já fazemos a publicação, há 

quatro anos, na página do Facebook da Assembleia e no site da Câmara Municipal.  Não 

é a Assembleia que gere o “albufeira.pt”, mas pode solicitar à Câmara Municipal que o 

faça. Todas as Associações do concelho recebem a convocatória, todas as Assembleias 

de Freguesia recebem a convocatória, as escolas também recebem, os Bombeiros, os 

clubes de futebol, as finanças, as conservatórias, há quatro anos que o fazemos dessa 

forma, sempre com a tentativa de aumentar a participação e o conhecimento desta 
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Assembleia Municipal. Parece-me que pouco mais se consegue fazer do que isto, a não 

ser que todos os que estão aqui depois tenham essa responsabilidade, de promoverem a 

participação de todos os demais. No que é feito por parte da mesa, temos esse cuidado 

e vai-se continuar a manter essa particularidade de tentar promover a maior 

intervenção a todos os munícipes.”---------------------------------------------------------  

José Pimenta: “Estamos a atravessar uma situação de seca e cada vez mais os 

cientistas dizem que as coisas vão piorando. A pergunta que faço ao Presidente em 

relação a esta situação de seca é se há algum programa, algum plano para sensibilizar 

os consumidores, as escolas, para o menor consumo de água. Em relação à situação do 

barranco, sei que houve requalificação do barranco, houve intervenção, eu estou 

disponível, posso deixar o meu número de telemóvel, para fazer uma visita com os 

encarregados, com os técnicos da Câmara Municipal, para dizer como estava, qual era a 

situação e como está neste momento.”------------------------------------------------------ 

Carlos Ventura: “Existe os Salgados, construíram em cima das dunas, é uma zona de 

reserva de água, como na Marina. Construíram na Marina, se tivesse que ser utilizado 

aquele terreno, devia ser utilizado para que os paquetes pudessem vir com turismo. 

Entretanto construímos Vilamoura, os terrenos melhor do Algarve, de cultivo, todas 

essas anormalidades, eu como cidadão comum, analiso e penso que tenha razão, vocês 

todos deviam ter reparado, a minha intervenção, agradeço a parte do senhor 

Presidente nem disse nada, aos outros respondeu. Não estou na vida para dar graxa a 

ninguém, penso que como cidadãos, a cidadania é algo que não devemos ser depois 

penalizados pelas nossas intervenções. Quando venho aqui não é para ofender ninguém, 

é simplesmente a minha opinião, a minha forma de ser, tentar contribuir assim como 

foi contribuído com aquele senhor sobre o problema de Paderne. Albufeira foi 

reconhecida mundialmente pelos pintores, pelos arquitectos da palavra, pelos poetas, 

por escritores, senhor Presidente reflicta um bocado, se não deveria existir em 

Albufeira um local próprio com luz, que os pintores pudessem pintar, em que houvesse 

mais acesso à pintura, à cultura, porque um povo sem cultura não vamos longe, mas se 

formos cultos entendemo-nos melhor.”-----------------------------------------------------     

Presidente da Câmara: “O senhor Pimenta colocou a questão do plano de sensibilização 

para a poupança de água, mas não deve ter reparado que eu tinha dito que, hoje 

mesmo, fiz um texto e aprovei a sua redacção para ser enviado para a população. E há 

uns dias foi enviado para os serviços, para eles próprios, nas suas áreas respectivas 



 

Assembleia Municipal de Albufeira – mandato 2017/2021  

 

10 

pouparem água. Isto é o início de uma campanha que deve ser feita de sensibilização, 

aliás, também tem sido feita a nível dos órgãos de comunicação social, e penso que os 

alertas para a poupança de água deverão ser cada vez maiores, porque de facto, é um 

problema que existe. No Algarve não estamos a sentir tanto porque temos, segundo 

informação, reservas para cerca de um ano, mas se não houver reposição, não teremos 

problemas este ano mas teremos para o ano. Há que poupar agora não obstante de não 

estarmos a sofrer diretamente com problemas de água, como assistimos, por exemplo, 

em Viseu, que tem de ir camiões cisternas descarregar água. É uma matéria que todos 

nós temos de nos preocupar com ela.”----------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte do público, o Presidente da Assembleia deu a 

palavra à Primeira-Secretária para fazer a LEITURA RESUMIDA DA 

CORRESPONDÊNCIA. A correspondência fica acessível a todos os digníssimos 

Membros, para consulta, no Gabinete da Assembleia Municipal. ------------------------- 

ORDEM DO DIA 

PONTO UM 

Tomada de posse de quatro Membros da Assembleia Municipal para a Assembleia 

Intermunicipal do Algarve; ------------------------------------------------------------------ 

O ponto foi retirado uma vez que os Membros tomam posse na própria Assembleia 

Intermunicipal do Algarve. ------------------------------------------------------------------ 

PONTO DOIS 

Tomada de posse de quatro Membros para integrar na Comissão Alargada de Protecção 

de Crianças e Jovens de Albufeira; --------------------------------------------------------- 

Tomaram posse os elementos Miguel Silva, Ema Pimenta, Cátia Soledade e Elisabete 

Machado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

PONTO TRÊS 

Tomada de posse dos cinco representantes das Freguesias do Concelho para integrar 

na Comissão Municipal do Sistema de Defesa da Floresta contra incêndios; ------------- 

Tomaram posse os representantes Miguel Coelho, Maria Cristina Corado, Dinis 

Nascimento, Hugo Aires e Jorge do Carmo.------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia: “Quero agradecer, em particular, aos elementos que não 

fazem parte da Assembleia Municipal, a integração nesta comissão e esperar, muito 

sinceramente que nunca seja necessária a intervenção desta comissão neste município.”  

PONTO QUATRO 
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Eleição de um Presidente de Junta de freguesia e um substituto, também Presidente 

de Junta de Freguesia, em representação de todas as freguesias deste Município, para 

a participação no congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses; ------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Francisco Oliveira apresenta e lê proposta de Lista A. (Doc. n.º 1 anexo a esta ata) ---- 

Adriano Ferrão apresenta e lê proposta de Lista B. (Doc. n.º 2 anexo a esta ata) ------- 

Foram apresentadas duas listas, que colocadas a votação, por escrutínio secreto, 

verificou-se o seguinte resultado: -------------------------------------------------------- 

LISTA A (PS) – treze (13) votos favoráveis; ----------------------------------------------- 

LISTA B (PSD) – onze (11) votos favoráveis. ----------------------------------------------- 

Votos em branco – um (01) ---------------------------------------------------------------- 

Foi aprovada por maioria a LISTA A, apresentada pela bancada do PS.------------------- 

Foi eleito o Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Dinis Nascimento e seu 

substituto, o Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, Jorge do Carmo para a 

participação no congresso da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. --------- 

PONTO CINCO 

Eleição de um representante das Juntas de Freguesias do Concelho a integrar a 

Comissão Municipal de Protecção Civil; ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Francisco Oliveira apresenta e lê proposta de Lista A. (Doc. n.º 3 anexo a esta ata) ---- 

Helena Simões apresenta e lê proposta de Lista B. (Doc. n.º 4 anexo a esta ata) ------- 

Foram apresentadas duas listas, que colocadas a votação, por escrutínio secreto, 

verificou-se o seguinte resultado: -------------------------------------------------------- 

LISTA A (PS) – doze (12) votos favoráveis; ----------------------------------------------- 

LISTA B (PSD) – treze (13) votos favoráveis. --------------------------------------------- 

Foi aprovada por maioria a LISTA B, apresentada pela bancada do PSD.----------------- 

Foi designado o elemento Luis Zeferino para integrar na Comissão Municipal de 

Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------- 

PONTO SEIS 

Eleição de um representante da Assembleia Municipal a integrar a Comissão Municipal 

de Toponímia; -------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

Assembleia. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Francisco Oliveira apresenta e lê proposta de Lista A. (Doc. n.º 5 anexo a esta ata) ---- 

José Sequeira apresenta e lê proposta de Lista B. (Doc. n.º 6 anexo a esta ata) ------- 

Foram apresentadas duas listas, que colocadas a votação, por escrutínio secreto, 

verificou-se o seguinte resultado: -------------------------------------------------------- 

LISTA A (PS) – doze (12) votos favoráveis; ----------------------------------------------- 

LISTA B (PSD) – doze (12) votos favoráveis. --------------------------------------------- 

Votos em branco – um (01) ---------------------------------------------------------------- 

Tendo-se verificado empate procedeu-se a nova votação, tendo-se verificado de 

seguida o seguinte resultado: -------------------------------------------------------------- 

LISTA A (PS) – doze (12) votos favoráveis; ----------------------------------------------- 

LISTA B (PSD) – doze (12) votos favoráveis. --------------------------------------------- 

Votos em branco – um (01) ---------------------------------------------------------------- 

Tendo-se verificado novamente empate, procedeu-se a uma solução de compromisso e 

foi designado como efectivo o Membro Vítor Vieira e como suplente o Membro 

Fernando Gregório. -------------------------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia: “Em cada reunião vai um Membro, Vítor Vieira irá à primeira 

e Fernando Gregório irá à segunda e assim sucessivamente.”------------------------------ 

Fernando Gregório: “Havendo alternância nas reuniões era bom que os dois recebessem 

para todas as reuniões a convocatória e a documentação, para termos conhecimento do 

que se passou na reunião anterior.”--------------------------------------------------------- 

Presidente da Assembleia: “Fica já o apelo ao Senhor Vereador Rogério, que tem o 

pelouro, de solicitar que a convocatória e documentos seja enviada para os dois 

Membros, efectivo e suplente.”-------------------------------------------------------------- 

PONTO SETE 

Eleição de nove cidadãos de reconhecida idoneidade, a designar pela Assembleia 

Municipal a integrar o Conselho Municipal de Segurança; --------------------------------- 

Foi apresentada uma lista única por todos os Membros e foi deliberado por 

unanimidade indicar os seguintes cidadãos:-----------------------------------------------  

1 – José Sequeira (PSD);-------------------------------------------------------------------- 

2 – Rui Serôdio (PSD);----------------------------------------------------------------------- 

3 – José Leandro (PSD);---------------------------------------------------------------------- 

4 – Paulo Fernandes (PS);-------------------------------------------------------------------- 

5 – Carlos Fernandes (PS);------------------------------------------------------------------- 

6 – Domingos Coelho (PS); ------------------------------------------------------------------- 
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7 – Ricardo Xufre (PAN). -------------------------------------------------------------------- 

8 – Hugo Palhinhas (BE); --------------------------------------------------------------------- 

9 – Suzel Pimenta (CDU);--------------------------------------------------------------------- 

PONTO OITO 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem; ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: uma (01) Renato Pimenta. ----------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 

Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de Paderne, Presidente da 

Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, e 

Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------------------------ 

A proposta foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------- 

Renato Pimenta apresenta declaração de voto. (Doc. n.º 7 anexo a esta ata) ----------- 

PONTO NOVE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da determinação da Taxa 

de lançamento de Derrama para o ano 2018; ----------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: um (01) Renato Pimenta. ----------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e quatro (24): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Francisco 

Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar Meirinho, Roberto 
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Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de Paderne, Presidente da 

Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia de Ferreiras, e 

Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------------------------ 

A proposta foi aprovada por maioria. ------------------------------------------------------- 

Renato Pimenta apresenta declaração de voto. (Doc. n.º 8 anexo a esta ata) ------------ 

PONTO DEZ 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da determinação da Taxa 

do Imposto Municipal sobre Imóveis; ------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Ferreiras, e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

Óscar Hilário apresenta declaração de voto. (Doc. n.º 9 anexo a esta ata) --------------- 

PONTO ONZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da determinação da Taxa 

de Participação Variável no IRS; ------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Renato 
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Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Ferreiras, e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

PONTO DOZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da Proposta de isenção 

do pagamento de taxas de ocupação da via pública para estabelecimentos comerciais e 

de restauração ou bebidas, para os meses de novembro e dezembro de 2017 e janeiro 

e fevereiro de 2018; ------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Ferreiras, e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

PONTO TREZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, da Proposta de isenção 

do pagamento de taxas de ocupação da via pública para actividades de comércio a 

retalho e restauração e bebidas não sedentárias, artísticas/artesãos e músicos do 

Município de Albufeira, para os meses de novembro e dezembro de 2017; -------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 
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Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Ferreiras, e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

PONTO CATORZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, do Concurso Público para 

Aquisição de Estores e Cortinados para a EB 2,3 Dr. Francisco Cabrita, EB1 e JI de 

Caliços, EB 1 de Correeira, EB1 de A. Ténis e ATL, EB1 e JI de Vale Pedras, Jardim de 

Infância de Vale Carro, ATL de Olhos de Água, ATL de Vale Parra e Ludoteca de 

Brejos; ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 

VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Ferreiras, e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

PONTO QUINZE 

Apreciação e deliberação, sob proposta da Câmara Municipal, do Ajuste Direto – 

Empreitada para fornecimento, instalação e operação de dois postos públicos de 

carregamento de veículos eléctricos; ------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia apresentou o ponto e deu a palavra aos Membros da 

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

Não havendo intervenções por parte dos Membros da Assembleia, o Presidente da 

Assembleia colocou o ponto a votação.------------------------------------------------------ 
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VOTAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos contra: zero (00) --------------------------------------------------------------------- 

Abstenções: zero (00) ----------------------------------------------------------------------- 

Votos a favor: vinte e cinco (25): Paulo Freitas, Francisco Oliveira, Eugénia Baptista, 

Fernando Gregório, João Silva, Ana Ramos, Adriano Ferrão, Fernando Cabrita, Rui 

Serôdio, Pedro Coelho, Vítor Vieira, Óscar Hilário, Maria Emília Sousa, Renato 

Pimenta, Francisco Guerreiro, Leonardo Paço, Helena Simões, Vera Belchior, Gaspar 

Meirinho, Roberto Raposo, José Sequeira, Presidente da Junta de Freguesia de 

Paderne, Presidente da Junta de Freguesia da Guia, Presidente da Junta de Freguesia 

de Ferreiras, e Presidente da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água. ------ 

A proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------- 

Antes de encerrar a sessão, foram aprovadas, por unanimidade, as minutas das 

deliberações tomadas na Assembleia.------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a discutir ou a deliberar, o Presidente da Assembleia deu por 

encerrada a sessão, cerca das 21:30 horas, de que foi lavrada acta que, depois de lida 

e aprovada, será assinada nos termos da Lei. ----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Albufeira, 23 de Novembro de 2017 -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ____________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A PRIMEIRA SECRETÁRIA__________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A SEGUNDA SECRETÁRIA__________________________________________ 
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