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---------Ata da Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão levada 

a efeito aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e 

doze____________________________________________________________________________ 

---------Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e doze, pelas vinte horas e 

trinta minutos, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, reuniu-se em Sessão Ordinária, a 

Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão, com a seguinte ordem de trabalhos:---------- 

---- 1-Ponto prévio antes da ordem do dia;--------------- ---------- 

---- 2-Designação de cidadãos eleitores para integrar a C omissão de 

Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ;-------------- --------------- 

---- 3-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Mapa  de 

Pessoal para 2013;--------------------------------- ---------------- 

---- 4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da Reor ganização 

dos Serviços Municipais;--------------------------- ---------------- 

---- 5-Apreciação, discussão e eventual aprovação da manu tenção de 

atribuição de despesas de representação aos titular es de cargos de 

direção intermédia de 2º grau;--------------------- --------------- 

---- 6-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Regu lamento da 

Concessão de Pesca Desportiva da Barragem da Coutad a/Tamujais;----- 

---- 7-Apreciação, discussão e eventual aprovação do Prot ocolo com 

o CMCD - Centro Municipal de Cultura e Desenvolvime nto de Vila 

Velha de Ródão;------------------------------------ ---------------- 

---- 8-Apreciação, discussão e eventual aprovação dos Pro tocolos a 

celebrar com as Juntas de Freguesia;--------------- ----------------  

---- 9-Apreciação, discussão e eventual aprovação da Revi são aos 

documentos Previsionais /2012;--------------------- ----------------  

---- 10-Apreciação, discussão e eventual aprovação dos seg uintes 

documentos previsionais, para o ano de 2013:------- ---------------- 

----Grandes Opções do Plano;----------------------- --------------- 

----Plano Plurianual de Investimentos;------------- --------------- 



 

 

 

 

 

 

 

----Plano de Atividades Municipais;---------------- --------------- 

----Orçamento.------------------------------------- --------------- 

---- 11-Informação da Srª Presidente da Câmara Municipal s obre a 

atividade do Município nos termos da alínea e) do n .º1 do artº 53º 

da  Lei 169/99  de   18 de setembro,  na  redação   dada  pela  Lei 

nº5-A/2002, de 11 de janeiro;---------------------- ---------------- 

---- 12-Outros assuntos de interesse para o Município;---- --------- 

---- 13-Período de intervenção nos termos do artº 19º do 

Regimento;----------------------------------------- ----------------  

----O Sr. Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão e 

procedeu à conferência dos membros, verificando-se a falta dos 

membros Ricardo Ribeiro Correia Luis, Olimpia do Ca rmo Ferreira 

Mendes e Benvinda Maria Pires Dias, tendo esta últi ma informado que 

não poderiam estar presente solicitando que lhe fos se justificada a 

falta. A Junta de Freguesia de Perais foi represent ada pelo seu 

secretário e a Junta de Freguesia de Vila Velha de Ródão foi 

representada pela tesoureira da mesma.------------- ---------------- 

----Foi dado conhecimento da correspondência remeti da à Assembleia 

Municipal, ficando à disposição dos membros para ev entual consulta. 

----Procedeu-se  à  leitura  da  ata  da sessão ord inária de 21 de 

setembro de 2012, sendo aprovada por maioria.------ ---------------- 

-----1-Ponto prévio antes da Ordem do Dia:--------- ----------------  

----O Presidente da Assembleia Municipal deixou um veemente 

protesto contra a forma como a reforma administrati va estava a ser 

feita, considerando que o que o governo pretendia f azer não era 

nada mais nada menos uma extinção pura e simples de  freguesias, que 

tinha sido uma das maiores conquistas do 25 de Abri l, arriscando-

nos no futuro a que os titulares dos órgãos autárqu icos não sejam 

eleitos democraticamente mas sim nomeados pelo gove rno, e apesar de  



 

                                                                                                                                           Livro n.º 2 

 

                                                                                                                                                                                                FL _133__ 

 

                                                                                                           __________________________________ 

 

no nosso concelho não ter havido alterações, deverí amos estar 

solidários para com os outros onde isso aconteceu, lançando o repto 

ás duas bancadas para que, se assim o entendessem, também opinarem 

sobre este assunto.-------------------------------- ---------------- 

----O Membro Roma disse que na sua opinião, não per cebia a 

teimosia do governo em continuar com esta reforma, visto não haver 

ninguém a favor da mesma, e por isso estar também c ontra a forma 

como se estava a processar esta reforma administrat iva.------------   

----2-Designação de cidadãos eleitores para integra r a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens - CPCJ;-------------- --------------- 

----Não tendo sido apresentada proposta para substi tuição dos 

atuais membros foi sugerido que os mesmos fossem re conduzidos no 

cargo.--------------------------------------------- ---------------- 

----Após votação, foi deliberado por unanimidade do s presentes 

aprovar ao abrigo da alínea l) do artº 17º, e do ar tº 26º, da Lei 

nº147/99, de 1 de setembro, a designação dos cidadã os eleitores a 

seguir indicados, para integrar a Comissão de Prote ção de Crianças 

e Jovens do Concelho de Vila Velha de Ródão:------- ---------------- 

---- Diamantina Maria Parrulas Nifra Valente ;---------------------- 

---- Maria Adélia Rodrigues Barata ;-------------------------------- 

---- Maria Teresa Toco Louro Duarte ;------------------------------- 

---- Paula Cristina Ribeiro Gonçalves .----------------------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----3-Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Mapa de 

Pessoal para 2013;--------------------------------- ---------------- 

----À questão colocada pelo membro Luis Costa se es te quadro já se 

refletia na reorganização dos serviços municipais, que iria ser 

analisado no ponto seguinte e se iria haver um meno r número de 

chefes de divisão, a srª presidente respondeu  que  primeiro  teria  



 

 

 

 

 

 

 

que ser analisado e votado este quadro porque a sua  aprovação iria 

refletir-se na reorganização dos serviços e que por  imperativo 

legal a nossa autarquia não poderia ter mais do que  dois chefes de 

divisão, como estava previsto neste mapa.---------- ---------------- 

----Não havendo mais intervenções e após votação, f oi aprovado por 

unanimidade, o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Vila Velha de 

Ródão, para o ano de 2013, ao abrigo da alínea o) d o nº2 do artº 

53º, da Lei nº169/99, de 18 de setembro, na redação  da Lei 5-A/2002 

de 11 de janeiro, e de acordo com o artº 5º da Lei nº12-A/2008, de 

27 de fevereiro, conjugado com o artº 3º do Decreto -Lei nº 

209/2009, de 3 de setembro,.----------------------- ---------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----4-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  Reorganização 

dos Serviços Municipais;--------------------------- ---------------- 

----Não havendo intervenções e após votação, foi ap rovado por 

unanimidade dos presentes, a Reorganização dos Serv iços Municipais 

da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, ao abri go da alínea n) 

do nº2 do artº 53º, da Lei nº169/99, de 18 de setem bro, na redação 

da Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro, conforme document o apresentado e 

aprovado na reunião da Câmara Municipal de 05/12/20 12, e que fica 

arquivado junto aos documentos presentes nesta sess ão ------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----5-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  manutenção de 

atribuição de despesas de representação aos titular es de cargos de 

direção intermédia de 2º grau;--------------------- --------------- 

----A srª Presidente da Câmara Municipal explicou q ue ao abrigo da 

nova legislação, a atribuição das ajudas de custo a os chefes de 

divisão teriam que ser aprovadas pela Câmara e Asse mbleia 

Municipais.---------------------------------------- ---------------- 
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----Não havendo mais intervenções e após votação, a provar por 

unanimidade dos presentes ao abrigo do artº 24º, da  Lei nº49/2012, 

de 29 de agosto, a manutenção de atribuição de desp esas de 

representação aos titulares de cargos de direção in termédia de 2º 

Grau, no montante fixado para o pessoal dirigente d a administração 

central, conforme proposta da Câmara Municipal apro vada na sua 

reunião de 05/12/2012, produzindo a presente delibe ração efeitos a 

1 de setembro de 2012.----------------------------- ---------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----6-Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Regulamento da 

Concessão de Pesca Desportiva da Barragem da Coutad a/Tamujais;----- 

----Á questão colocada pelo membro Luis Costa sobre  quem é que 

iria gerir esta concessão de pesca, a srª President e da Câmara 

respondeu que a gestão desta iria ser cedida, atrav és de protocolo, 

à Junta de Freguesia de Perais, dando mais algumas informações 

sobre a forma como decorreu o processo de concessão .--------------- 

----O Membro Roma manifestou o seu desacordo pelo f acto de se ter 

que pagar 2,00€ por dia para se pescar nesta barrag em.------------- 

----Não havendo mais intervenções e após votação, f oi aprovado por 

unanimidade, em conformidade com a alínea a) do n.º 2 do artº 53º da 

Lei n.º169/99, de 18 de setembro, alterada pela Lei  5-A/2002, de 11 

de janeiro, o Regulamento da Concessão de Pesca Des portiva da 

Barragem da Coutada/Tamujais, conforme o texto apre sentado e 

aprovado na Reunião de Câmara realizada em 07/11/20 12, e que fica 

arquivado junto aos documentos presentes nesta sess ão.------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----7-Apreciação, discussão e eventual aprovação do  Protocolo com 

o CMCD - Centro Municipal de Cultura e Desenvolvime nto de Vila 

Velha de Ródão;------------------------------------ ---------------- 



 

 

 

 

 

 

 

----Á solicitação de esclarecimento do membro Roma sobre a 

clausula 9ª deste Protocolo, a srª Presidente da Câ mara esclareceu 

que a mesma vinha no seguimento da adenda aqui apro vada em setembro 

último e que agora era aqui incluída e era referent e às pessoas que 

estavam a trabalhar no atelier de trapologia e tece lagem em 

funcionamento junto ao lagar de varas.------------- ---------------- 

----Á questão colocada pelo membro Luis Costa, se e xistia alguma 

alteração no presente Protocolo em relação ao do an o transato, a 

srª Presidente respondeu que a única alteração era a inclusão da 

clausula 9ª, conforme atrás tinha explicado.------- ----------------   

----Não havendo mais intervenções e após votação, f oi deliberado 

por unanimidade dos presentes e ao abrigo da alínea  m) do nº2 do 

artº 53 da Lei 169/99, de 18 de setembro, na redaçã o da Lei 5-

A/2002, de 11 de janeiro, autorizar a Câmara Munici pal a celebrar 

um Protocolo com o Centro Municipal de Cultura e De senvolvimento – 

CMCD – para o desenvolvimento de atividades cultura is, desportivas, 

recreativas e de lazer, no ano de 2013, conforme do cumento aprovado 

na reunião da Câmara Municipal de 05/12/2012, e que  fica arquivado 

junto aos documentos presentes nesta sessão.------- ---------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----8-Apreciação, discussão e eventual aprovação do s Protocolos a 

celebrar com as Juntas de Freguesia;--------------- ----------------  

----A srª Presidente referiu-se à forma como se pro cedeu á 

delegação de competências e respetiva transferência  de verbas para 

cada uma das freguesias e no seguimento de uma ques tão colocada 

pelo membro Luis Costa, referiu também que a verba constante no 

ponto 3 dos Protocolos era igual para todas as junt as, tendo em 

achega a este assunto o Presidente da Junta de Freg uesia de Fratel 

dado mais algumas informações sobre os Protocolos.- ----------------  
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----Não havendo mais intervenções e após votação, f oi deliberado, 

por unanimidade dos presentes, em cumprimento do nº 1 do artº 66º da 

Lei 169/99 de 18 de setembro, na redação dada pela Lei 5-A/2002, de 

11 de janeiro, aprovar os protocolos a celebrar com  as Juntas de 

Freguesia de Vila Velha de Ródão, Fratel, Perais e Sarnadas de 

Ródão, de acordo com a proposta do executivo munici pal, aprovada em 

reunião da Câmara Municipal de 05/12/2012 conforme o texto 

apresentado e que fica arquivado junto aos document os presentes 

nesta sessão.-------------------------------------- ---------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----9-Apreciação, discussão e eventual aprovação da  Revisão aos 

documentos Previsionais /2012;--------------------- ----------------  

----O membro Luis Costa questionou se havia algum m otivo especial 

para que a rubrica 10.01.02. (Protocolo com a EDP),  ter uma 

diminuição de 500.000,00€ (quinhentos mil euros).-- ---------------- 

----A srª Presidente da Câmara disse que essa dimin uição era 

referente aos trabalhos a menos na obra da estrada da Foz do 

Cobrão.-------------------------------------------- ---------------- 

----À questão colocada pelo membro Luis Costa se es sa verba não se 

deveria refletir na parte da receita, o vereador Lu is Pereira 

esclareceu que, este valor era a diferença entre a adjudicação e o 

valor da obra da estrada, aí a diminuição desta ver ba para ajustar 

os respetivos valores. Em relação aos trabalhos a m enos, havia 

cerca de 300.000,00€ (trezentos mil euros), de trab alhos a menos, 

mas a Câmara Municipal iria receber esse remanescen te, conforme o 

contratado com a EDP.------------------------------ ----------------  

----Não havendo mais intervenções e após votação, F oi aprovado por 

maioria, com 13 (treze) votos a favor e 3 (três) ab stenções, dos 

membros, Luis Alberto Rodrigues Costa, João José Di as Ferro e Paulo  



 

 

 

 

 

 

 

Manuel Candeias Farinha Roberto, em conformidade co m a alínea b) do 

nº2 do artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro , na redação 

dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 3ª Revi são ao Orçamento 

da Receita com um aumento de 58.234,€ (cinquenta e oito mil 

duzentos e trinta e quatro euros), e uma diminuição  de 

1.059.419,00€ (um milhão e cinquenta e nove mil qua trocentos e 

dezanove euros) , a 2ª Revisão ao Orçamento de Desp esa com uma 

diminuição de 1.001.185,00€ (um milhão mil cento e oitenta e cinco 

euros) e a 2ª Revisão ao Plano Plurianual de Invest imentos, com uma 

diminuição de 1.000.000,00€ (um milhão de euros).-- ---------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----10-Apreciação, discussão e eventual aprovação d os seguintes 

documentos previsionais, para o ano de 2013:------- ---------------- 

----Grandes Opções do Plano;----------------------- --------------- 

----Plano Plurianual de Investimentos;------------- --------------- 

----Plano de Atividades Municipais;---------------- -------------- 

----Orçamento.------------------------------------- --------------- 

----O membro Roma Questionou o porquê de no resumo do Plano de 

Atividades Municipais, existir uma verba não defini da, no valor de 

119.500,00€ (cento e dezanove mil e quinhentos euro s).------------- 

----A srª Presidente da Câmara respondeu que, por o pção em termos 

estratégicos de organização, esta era referente a c andidaturas para 

o próximo ano que estavam numa fase de organização e ainda não 

aprovadas e que estavam refletidas no Plano de Ativ idades.--------- 

----O membro Roma, referindo-se ás Grandes Opções d o Plano, disse 

que estava inscrito nestas, que haveria um reforço das obras a 

realizar nas sedes de freguesia, questionando concr etamente quais 

seriam essas obras.-------------------------------- ---------------- 

----A  srª Presidente  da  Câmara  respondeu  que  algumas  destas 
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estavam descritas neste documento, referindo-se mai s concretamente 

à requalificação da entrada Perais, dos balneários de apoio ao 

polidesportivo, o alargamento do pontão em Alfrivid a, e a criação 

dos loteamentos em Perais e Alfrivida, ao inicio da s obras na rua 

da Estalagem em Sarnadas de Ródão e à criação de um  novo loteamento 

em Fratel e requalificação dessa zona, frisando que  todas estas 

obras se iriam realizar em terrenos já adquiridos p ela autarquia.—- 

----O membro Luis Costa questionou qual a rubrica o nde estava 

descriminada a verba para ações de verificação ambi ental e com que 

valores e qual era o edifício adquirido pela autarq uia e se era 

para albergar os serviços de finanças e registo civ il que 

atualmente funcionam no edifício da Câmara Municipa l.-------------- 

----A srª Presidente da Câmara, respondendo à prime ira questão, 

disse que essa verba estava diluída na rubrica dest inada ás 

prestações de serviços, visto existir o protocolo c om a 

Universidade Nova de Lisboa para monitorização da q ualidade 

ambiental. Em relação á segunda questão, disse que o edifício 

referido era o prédio onde anteriormente se situou a “Maconova” e 

que no 1º andar será para apoiar a criação de uma i ncubadora de 

empresas e no rés do chão, no seguimento de diretiv as 

governamentais, será para instalar um “quiosque mul tiserviços”, 

dando em seguida mais pormenores sobre o desenvolvi mento deste 

processo.------------------------------------------ ----------------       

----Não havendo mais intervenções e após votação, f oram os 

Documentos Previsionais para o ano de 2013, Grandes  Opções do 

Plano, Plano Plurianual de Investimentos, Plano de Atividades 

Municipais e Orçamento, aprovados por maioria, com 13 (treze) votos 

a favor e 3 (três) abstenções, dos membros, Luis Al berto Rodrigues 

Costa, João José Dias Ferro e Paulo Manuel Candeias  Farinha Roberto 



 

 

 

 

 

 

 

nos termos da alínea b) do nº2, do artº 53º, da Lei  nº169/99, de 18 

de setembro, na redação dada pela Lei nº5-A/2002, d e 11 de 

janeiro,.------------------------------------------ ---------------- 

----A presente deliberação foi aprovada em minuta.- --------------- 

----11-Informação da Srª  Presidente  da  Câmara  M unicipal sobre 

a atividade do Município  nos termos da alínea e) do n.º1 do artº 

53º da Lei 169/99 de 18 de setembro,  na  redação  dada  pela  Lei 

nº5-A/2002, de 11 de janeiro;---------------------- ----------------  

----Sobre este ponto foi entregue a cada membro da Assembleia uma 

informação escrita evidenciando no nº1, a situação financeira, 

reportada à data de 14 de dezembro, nomeadamente, o s valores da 

receita cobrada de 8.743.756,96€ (oito milhões, set ecentos e 

quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis euros e noventa 

e seis cêntimos),  dos pagamentos efetuados  de 7.9 72.874,31€ (sete 

milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocento s e setenta e 

quatro euros e trinta e um cêntimos) e do saldo de 1.220.167.56€ 

(um milhão, duzentos e vinte mil mil, cento e sesse nta e sete euros 

e cinquenta e seis cêntimos) e no nº2, as principai s atividades 

desenvolvidas pela autarquia nos setores da Educaçã o, Cultura, 

Desporto e Tempos Livres, Ação Social, do  Desenvolvimento e 

Turismo, no Apoio ao Desenvolvimento e Proteção Civ il, no da 

Habitação e Urbanismo, Obras e Projetos Municipais,  tendo a srª 

Presidente dado mais alguns esclarecimentos sobre o s assuntos 

referidos.----------------------------------------- ---------------- 

----A srª Presidente da Câmara, no setor da ação so cial, realçou o 

trabalho dos técnicos da autarquia que integram as várias comissões 

de apoio aos jovens e famílias, deixando também uma  palavra de 

apreço a todos os voluntários que discretamente col aboram com a 

autarquia  na  Loja  Social,  bem  como  a  todas  as instituições, 



 

                                                                                                                                           Livro n.º 2 

 

                                                                                                                                                                                                FL _137__ 

 

                                                                                                           __________________________________ 

 

associações e empresas sedeadas no concelho, que da s mais diversas 

formas, contribuem para minorar as dificuldades dos  munícipes mais 

necessitados.-------------------------------------- ---------------- 

----12-Outros assuntos de interesse para o Municípi o;-------------   

----O membro Roma deixou uma palavra de agradecimen to à autarquia 

pelos trabalhos de requalificação do Largo do Espír ito Santo, em 

Sarnadas de Ródão, deixando também um agradecimento  ao membro Paulo 

Roberto pela forma e disponibilidade com que negoci ou com a 

autarquia, permitindo a execução desta obra e torna ndo assim 

possível uma mais valia para a localidade.--------- ---------------- 

----A srª Presidente da Câmara referiu também a imp ortância que o 

membro Paulo Roberto teve nestas negociações e que permitiu que a 

requalificação deste largo fosse uma realidade.---- ---------------- 

----O membro Paulo Roberto agradeceu as palavras do  membro Roma e 

da srª Presidente e disse que mais não quis do que contribuir para 

a melhoria daquele espaço e das ruas circundantes.- ---------------- 

----O membro Ana Luísa deixou uma palavra de agrade cimento ao 

executivo pela conclusão das obras de beneficiação da estrada de 

Amarelos.------------------------------------------ ---------------- 

----O membro Luis Costa, questionou sobre quais os 

desenvolvimentos referentes à situação ambiental e se já havia 

resultados da monitorização efetuada pela Universid ade Nova.------- 

----A srª Presidente da Câmara, respondeu que da re união que tinha 

tido nada de novo fora discutido, e que em relação ao trabalho de 

monitorização ambiental, a cabine móvel tinha estad o uma vez mais 

estacionada nesta vila, mais tempo do que o previst o, aguardando 

para breve o respetivo relatório.------------------ ---------------- 

----Á questão colocada pelo 1º Secretário, Alfredo Lourenço, se a 

srª Presidente  tinha  conhecimento  ou  alguma  in formação sobre a 



 

 

 

 

 

 

 

possibilidade do encerramento de algumas repartiçõe s de finanças, 

nomeadamente a sita no nosso concelho, esta respond eu que não tinha 

qualquer informação sobre esse assunto.------------ ---------------- 

----A srª Presidente informou que a Comunidade Inte rmunicipal onde 

estávamos incluídos, fora a 2ª da zona centro, que teve melhor 

execução financeira de acordo com as candidaturas f eitas ao MAIS-

CENTRO, dando em seguida informação mais detalhada sobre este 

assunto. Deu também informação sobre a formação das  NUT´s, 

referindo que, em principio, a autarquia iria ficar  incluída na NUT 

do Médio-Tejo e que traria informação mais concreta  assim que fosse 

possível. Em seguida deu informação sobre a celebra ção do acordo de 

cooperação entre municípios portugueses e timorense s.-------------- 

----O Presidente da Assembleia Municipal, em relaçã o ás NUT’s, 

interveio no sentido de manifestar o seu veemente d esacordo pela 

forma como o processo estava a decorrer, nomeadamen te pelo facto 

das Assembleias Municipais não terem sido solicitad as a se 

pronunciar sobre este processo, tendo-se seguido um  debate com a 

intervenção do membro Joaquim António Morgado, que disse que na sua 

opinião, pouco haveria a fazer quanto ao desenrolar  deste processo. 

Do membro Ana Luísa, que propôs a elaboração de uma  moção 

demonstrativa da posição da Assembleia sobre o assu nto. Do membro 

Miguel Fradique, que informou que na última reunião  da CIMBIS, onde 

esteve presente, o presidente desta, tinha falado s obre este 

assunto, tendo dito que ainda havia alguma indefini ção quanto a 

este processo. Do Presidente da Junta de Freguesia de Fratel que 

fez um paralelismo sobre o desenrolar deste process o e o da 

reorganização administrativa das freguesias e do me mbro Paulo 

Roberto que disse que neste debate se estava a disc utir duas coisas 

diferentes, por um lado  enquanto  o  presidente  d a  Assembleia se 
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insurgia contra o desenrolar do processo por não en volver toda a 

estrutura do poder local, outros membros discutiam as alternativas 

ao mesmo e que na sua opinião, dever-se-ia focaliza r mais nas 

alternativas, visto que quanto à forma processual, talvez houvesse 

pouco a fazer.------------------------------------- ----------------     

----O Presidente da Assembleia Municipal, terminou o debate, 

resumindo que, na sua opinião, num regime democráti co todos tinham 

o direito à indignação e não aceitar de ânimo leve tudo o que nos 

querem impor, caminhando-se a passos largos para o fim do poder 

local da forma como o conhecemos atualmente.------- ----------------  

----13-Período de intervenção nos termos do artº 19 º do 

Regimento;----------------------------------------- ----------------    

----Não havendo intervenções neste ponto, o Preside nte da 

Assembleia Municipal deu por terminada a presente s essão, pelas 

vinte e três horas e quinze minutos, desejando a to dos os presentes 

umas boas festas, e dela se lavrou a presente ata, que depois de 

lida  e julgada conforme, vai ser assinada pelos membros da mesa.--- 
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