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Aos oito dias do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, nesta Vila da Moita, na Sala de Reuniões do 

Edifício Sede do Município, pelas quinze horas, reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do 

Sr. Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco 

Amoêdo Canudo, João Miguel da Silva Romba, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Edgar Manuel de 

Almeida Cantante.  

 

Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foram discutidos os pontos infra indicados de acordo com a 

Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 

 

 

 

Propostas:  
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2. EDIFÍCIO DE APOIO/BALNEÁRIOS POLIDESPORTIVOS DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS 
- APROVAÇÃO DOS TRABALHOS A MAIS E A MENOS 
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4. PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES A CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO PRÉ-
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- A posição atual do Orçamento da Receita do presente ano, o resumo da posição do Orçamento da 

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara Municipal.  
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De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir no 

período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Sobre o processo de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, disse que na 

altura em que o mesmo foi apresentado, foi falado que havia uma previsão de já haver algum trabalho feito 

ou mesmo concluído no prazo de um ano, isto evidentemente numa previsão otimista, e como está a fazer 

um ano que foi iniciado este processo gostaria de saber qual era o ponto da situação e se se vai cumprir o 

prazo ou não. 

Disse não ter bem conhecimento do assunto, mas pensa que todos os anos há uma máquina que faz a 

limpeza das valas reais, nomeadamente no rio que dá acesso à Caldeira e também, pelo menos já viu, na 

vala real das Arroteias que passa ao lado da José Afonso, portanto queria saber se isso é uma competência 

da Câmara, ou se é uma empresa externa que faz esse serviço e o Governo é que paga, ou seja, queria saber 

como é que isso se passa porque pensa que é um desperdício fazer aquele tipo de trabalho, uma vez por ano 

e todos os anos, apesar de não ter bem conhecimento como se processa a situação descrita acha que é um 

desperdício de dinheiro quando se poderia arranjar outras soluções mais duradouras, acrescentando que 

como cidadão e como munícipe, seja esta competência da Câmara ou do Governo pensa que, nos dias de 

hoje, isto não é maneira de funcionar porque é um desperdício de dinheiro. 

Disse que queria levantar uma questão, que lhe foi um bocado cara, porque no dia 27 de Setembro teve uma 

inundação na sua casa, disse não estar a levantar a questão por se ter passado consigo mas queria perguntar, 

evidentemente que foi uma chuvada anormal e que coincidiu com a maré cheia, mas por que razão é que 

teve um metro de altura de água na sua cave e as caves perto das suas não tinham água, portanto quer falar 

com o Sr. Presidente e com o Vereador responsável para que se possam deslocar alguns técnicos da Câmara 

Municipal ao local, para verificarem e tentarem detetar porque que é que aquilo aconteceu. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer levantar uma situação, que já foi alvo de intervenção da 

Câmara Municipal, mas no entanto vai expô-la, um munícipe que é morador na casa por cima da sede do 

Partido Comunista em Alhos Vedros, tem sido motivo de vários rombos nas suas varandas e há sempre 

problema de trânsito naquela zona que se deve ao estacionamento indevido do lado esquerdo apesar da 

Câmara já ter tomado todas as medidas para assinalar que não se pode estacionar naquele local, e na 

semana transata foi arrancado mais um pedaço da varanda e um dos moradores indagou-o no sentido de ver 

o que será que a Câmara poderá fazer, mais, para se conseguir que não se estacione naquele local e deste 

modo conseguir-se a resolução daquela situação.  

Disse que deslocou-se ao Centro de Experimentação Artística, há alguns dias, com uma professora, devido 

a um projeto que está em desenho em termos de inclusão social na zona da Junta de Freguesia, e ao estar-se 

a desenhar esse projeto calhou naquele dia irmos ver a Sala das Expressões para ver que potencialidades a 

mesma tinha para dar andamento ao projeto, e aconteceu que quando chegaram à porta não tiveram acesso 

ao espaço porque a funcionária disse que não podia proporcionar aquela deslocação atendendo a que teria 

que fazer um pedido prévio dirigido ao Sr. Vice-Presidente, e como não tinha nenhum papel nem tinha 

marcado não podia entrar para ver as instalações, compreendeu a situação e delicadamente tentou explicar à 

funcionária que não era uma visita oficial e não era para mostrar as salas todas mas era sim no âmbito de 

um projeto e como estava na presença da pessoa que ia idealizar o mesmo era só leva-la à sala para poder 

ver a mesma, no entanto a funcionária continuava a dizer que não podia, porque até estava sozinha porque 

as colegas estavam com baixa, e tiveram que voltar para trás sem ver o espaço e como é obvio ficou um 

bocadinho incomodado mas também não pressionou porque pensou que tem que respeitar as diretivas que a 

funcionária tem para aquele espaço, tendo ficado a pensar que isto provavelmente aconteceu por ter 

desconhecimento do Regulamento de funcionamento daquele espaço, solicitando o mesmo assim como a 

agenda de atividades porque não existe muita informação acerca do Centro de Experimentação Artística, 

tendo verificado também que o próprio edifício não tem nenhuma identificação no exterior e deveria ter, 

toda esta situação levou-o a pensar que aquele espaço, provavelmente, é “o topo de gama” que temos em 

termos de ensino artístico e que está, assim um bocado, “meio numa penumbra”, ou seja, está um 

bocadinho escondido e também não é muito divulgado. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Em relação ao exposto pelo Vereador Joaquim Raminhos, acerca do Centro 

de Experimentação Artística, disse que os vereadores do PS já uma vez por ali andaram e não lhes 

aconteceu o mesmo mas não andou muito longe, ou seja, a certa altura sentiram que havia ali um incómodo 

por parte dos funcionários por estarem a visitar as instalações e sentiram que, como não era nada oficial, 

porque só estavam mesmo a ver as instalações para terem uma ideia do que é que estava a acontecer 

optaram por não fazer nada e vieram embora e já que a questão foi levantada lembrou que também 

passaram por este sentimento e também gostariam de saber em que condições, como vereadores, podem 

visitar estas instalações.  

Sobre as inundações disse não ter tido problemas em casa mas teve conhecimento do que estava a acontecer 

na Moita, nomeadamente a marginal esteve encerrada ao trânsito e a razão nós sabemos que foi chuva 

muito intensa, mas perante esta situação a questão que coloca é, e sabendo que há dezenas de anos esta 

situação era comum aqui, se calhar até mais comum nas zonas baixas da Moita, questionou o que se poderá 

fazer para evitar este tipo de situações e saber também, um pouco, como é que as coisas correram nesse dia. 

Disse que habitualmente nota-se um mau cheiro na zona baixa da Moita, relacionada com a Caldeira, ou 

seja, quando a Caldeira está na vazante e sai toda a água, e isto tem acontecido nos últimos dias, as pessoas 

que são da Moita já estão habituadas e mais ou menos sabem o que se passa, mas na última noite veio à 

Moita com pessoas que não são do Concelho e ficou um bocado envergonhado com a situação, dizendo que 

mais tarde ou mais cedo tem que haver uma solução para isto porque pensa que é impossível que a Moita 

seja conhecida por uma terra que habitualmente tem um mau cheiro, já não falando daquelas situações do 

mês de Maio por causa da questão da preparação dos terrenos para o milho, perguntando o que é que pode 

provocar esta situação de uma forma tão frequente. Perguntou ainda como é que está organizado o 

funcionamento da abertura das portas de água, sendo que a primeira questão, e a informação que tem é que 

ou sempre ou algumas vezes só uma das portas de água é que abre e gostava de ter confirmação disso, e a 

segunda questão é, depreendendo e com quase toda a certeza que existe um automatismo que abre as portas 

de água, como é que é feita a periodicidade da abertura dessas portas de água, em que momento, para 

depois perceber como é que as coisas funcionam para que com essa informação possa fazer ligação à 

questão do mau cheiro na Caldeira.  

Perguntou quanto custa o apadrinhamento da meia maratona, sendo que neste caso é o Obikwelu, 

depreende que noutros anos tenham sido outros padrinhos. 

Disse querer colocar uma questão que lhe disseram, mas não tem bem a certeza disso, porque existe 

algumas situações que constata outras comunicam-lhes e com algumas reticências coloca-as, ou seja, até 

que ponto é que junto ao Clube Recreativo do Penteado se justificava a colocação de mais um contentor 

para o lixo, porque o que lá existe habitualmente está cheio e até está numa zona que quando chove as 

pessoas têm alguma dificuldade de acesso ao mesmo, dizendo que está a levantar a questão para saber se 

este problema já foi identificado ou não. 

Disseram-lhe também que no Bairro do Valadas, que tanto quanto sabe situa-se no Bairro Vila Morena não 

haverá nenhum ecoponto perguntando até que ponto é que se justificava a colocação de ecopontos nesse 

mesmo local. 

 

Sr. Vereador João Romba – Relativamente ao Projeto de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros disse que a 

Lei determina que após três anos sobre a aprovação da Área de Reabilitação se implemente a Operação, e a 

fase em que está o Projeto é a da definição da estratégia para a Reabilitação e como já disse têm três anos e 

ainda não fez um, espera-se que até ao final de 2014 as coisas estejam prontas para que se passe à 

Operação, disse ainda, que se está a trabalhar no Projeto e que as coisas estão definidas, estando-se a 

aguardar o inicio do ano letivo para ver se se consegue a colocação de alguns estagiários do Politécnico do 

Barreiro com o curso de Conservação e Reabilitação que ajudem a desenvolver mais algum trabalho, 

também já reuniram uma vez com a Junta de Freguesia e vão fazê-lo novamente, e em seguida é para 

avançar para o terreno com reuniões com os proprietários do edificado que estão inseridos na ARU, para se 

saber quais as suas intenções e depois a estratégia também é falar com instituições para que possam 

contribuir com as suas experiências. 

 

Sr. Presidente – Uma outra questão é que há cerca de um ano era dito que tudo ia avançar mais depressa 

mas existem  implicações, seja positivas ou  negativas, que têm a ver com o Quadro Comunitário pois como  
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sabem uma operação desta natureza ou tem recursos ou então pouco mais será do que escrita no papel e a 

verdade é que o Quadro Comunitário, dito 14/20, está no final de 2014 e ainda não tem os Programas 

Operacionais aprovados, ou seja, não tem nada ainda porque o acordo de parceria com a União Europeia foi 

aprovado no início do Verão e todos os Programas Operacionais ainda não estão feitos, portanto não se 

sabe, verdadeiramente, com o que se pode contar, quer as câmaras, quer os privados, porque o Quadro 

Comunitário não se põe só para os fundos possíveis de acesso por parte das câmaras mas também dos 

particulares, portanto sem saber com o que se pode contar também é difícil estabelecer metas, porque estas 

ficam condicionadas ao eventual e possível acesso a fundos que venham a ser estabelecidos. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que a limpeza das valas reais são da competência da Câmara 

Municipal, e esta faz as limpezas das mesmas, uma vez, ou duas se necessário, todos os anos nos 

perímetros municipais. 

 

Sr. Presidente – Sobre as valas reforçou dizendo que a Lei é bem clara na definição de responsabilidades, 

primeiro existe uma tutela, da Agência Portuguesa do Ambiente, em todo o espaço do domínio hídrico 

portanto alguma intervenção mais significativa que não seja a mera limpeza tem que ter autorização e 

existem regras apertadas do ponto de vista ambiental sobre as intervenções possíveis nos recursos hídricos. 

E a Lei também é clara na definição de competências de conservação e limpeza dizendo que “… nos 

perímetros urbanos é competência dos municípios, fora dos perímetros urbanos é competência dos 

proprietários.”, acrescentou ainda que, houve tempos que se fez o emanilhamento e o revestimento com 

cimento das valas mas atualmente isso já não se aceita explicando que depois não comporta nem tem 

capacidade para reagir aos períodos de cheia, nomeadamente aos períodos anormais, explicando o  porquê. 

Quanto à vala real, chamada vala do Rio da Moita, quanto foi instalada a Auto-Europa foi feito um 

emanilhamento e na altura gerou bastante controvérsia, controvérsia dos que diziam que aquela não era a 

melhor solução e também a do Município porque passamos a apanhar com a água vinda em torrente e com 

uma situação difícil de explicar que é o facto de terem feito aquilo até ao limite do Concelho de Palmela e a 

partir daí a vala ficou como estava, nem se deram ao trabalho de a limpar e a primeira consequência que 

teve logo ao fim de pouco tempo foi a queda do pontão na Barra Cheia, acrescentando que, no período em 

que tinha a responsabilidade pelo Pelouro do Ambiente, foi elaborado um projeto, que deve estar guardado 

numa secretaria ou arquivo em Lisboa, de regularização da vala do Rio da Moita que já não previa nem 

emanilhamento, nem revestimento, previa alguns troços com revestimento de colchões de pedra para 

sustentação de margens e noutros troços a vala vinha em condições naturais e previa uma coisa muito 

interessante, na altura, que do ponto de vista técnico era um pouco ousada e se calhar de difícil 

implementação, que eram duas bacias onde se criavam condições para poder haver zonas de alagamento 

controlado, portanto existe o projeto mas nunca saiu da gaveta porque o mesmo tinha que ser 

responsabilidade dos recursos hídricos e da Administração Central, portanto a situação que temos hoje em 

relação àquela vala é esta. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre o dia em que choveu muito e houve inundações disse que, foi meia 

hora terrível a chover intensamente, e no âmbito da proteção civil esteve em vários locais do Concelho, 

nomeadamente na marginal da Moita que como tem um tubo enorme para saída das águas pluviais que 

descem para o rio e uma vez que recebe todas as águas, com a maré cheia entrou tudo em carga e inundou a 

marginal e a Praça da República, mas como é obvio não existe solução para isso, na Rua 25 de Abril na 

Baixa da Banheira é uma rua que está abaixo do nível das águas e por isso também enche quando chove 

muito, mas esteve no local com o Presidente da Junta a falarem com os moradores, e em cinco minutos a 

água escoou toda, portanto também não houve qualquer tipo de problema, na parte baixa do Vale da 

Amoreira houve algumas caves que inundaram e foram chamados os bombeiros, mas é perfeitamente 

normal porque até com muito menos água as mesmas inundam, mais acrescentou que estiveram no Bairro 

Gouveia junto da estação do caminho-de-ferro e estiveram na Barra Cheia, em que houve duas situações 

uma mais a Norte junto ao Bairro Alentejano e outra mais abaixo no sentido Moita/Barra Cheia em que o 

terreno inundou e teve que se cortar a estrada durante umas horas e estiveram lá os bombeiros e os técnicos 

da proteção  civil, soubemos, à posteriori, que houve  uma casa ao pé dos  bombeiros onde entrou água pela  
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claraboia, mas isso são problemas que acontecem porque o algeroz estava por limpar e souberam que houve 

uma inundação no Bairro das Morçoas em que foram chamados os bombeiros, enumerando mais dois ou 

três casos mas no geral não teve conhecimento de mais nada de grave e também não houve danos pessoais. 

Acrescentou ainda que no Intermarché a água, por causa do vento, começou a entrar na estrutura e por 

prevenção tomaram-se algumas medidas uma vez que já sabiam o que se tinha passado no Modelo, que 

tinha caído uma placa do tecto. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Em relação às inundações na cave de sua casa disse que não percebe, porque 

nos prédios perto do seu as caves não inundaram, acrescentando que tem, na cave, duas bombas ligadas à 

conduta mas esta estava entupida ou provavelmente em carga e como não sabe como resolver o problema 

solicitou que os técnicos da Câmara o aconselhassem a encontrar uma solução, comentando em seguida a 

urbanização que foi construída recentemente que também tem caves e que essa situação não aconteceu, 

porque são as primeiras a ser escoadas. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que não são os técnicos da Câmara Municipal que irão ver os problemas 

particulares, dizendo que esta questão poderia ser colocada há uns vinte ou trinta anos atrás quando aquela 

construção foi feita, mais disse que cada nova construção liga-se às redes já existentes. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre os problemas de estacionamento disse que a Câmara Municipal tem 

problemas com os estacionamentos e não é só frente à sede do PCP em Alhos Vedros, mas sim em todo o 

lado e não é pela falta de parques, dando como exemplo a envolvente à Praça de Touros e a Avª Dr. Teófilo 

Braga, na Moita, que têm muitos lugares de estacionamento mas as pessoas preferem estacionar em cima da 

placa central, e é uma vergonha, e a Câmara Municipal não tem forma de resolver isso a não ser que seja de 

uma forma coerciva que é a GNR andar sempre no local a passar multas, também já abriu o estacionamento 

na marginal junto à caldeira, portanto tem-se uma boa bolsa de estacionamentos mas as pessoas não 

respeitam, em Alhos vedros as pessoas preferem estacionar junto ao PCP e à casa amarela, sendo que até 

junto à sede do PCP havia três pilaretes grossos que foram deitados abaixo, e em Alhos Vedros também 

existe uma boa bolsa de estacionamento, portanto não se vislumbra resolução para este problema que passa 

pela falta de formação das pessoas. 

Em relação à marginal disse já ter explicado, e que as águas vem desde, mais ou menos o horizonte azul, 

até cá abaixo portanto não há volta a dar porque é onde está o rio portanto é para onde a água corre. Quanto 

à questão das comportas de água informou que as mesmas abrem automaticamente a cerca de um metro e 

setenta, portanto quando a maré está a esse nível as comportas abrem e despejam a água da Caldeira, mas 

no entanto esta fica sempre com cerca de cinquenta centímetros de água, relativamente à questão de só abrir 

uma das portas é com certeza porque a outra está com algum problema, e quando as portas de água estão 

fechadas é porque o Centro Náutico pede à Câmara Municipal para não as abrir para a Caldeira ficar cheia e 

poder-se, ao sábado e domingo fazer uma atividade náutica com os barcos telecomandados, portanto esta é 

a regra as portas abrem em todas as marés. Em relação à questão dos cheiros disse ser uma situação que 

acontece nas estações elevatórias e a situação que foi descrita pode ter a ver com algum problema ou avaria 

na estação elevatória que se situa no topo da marginal, sendo que a mesma é propriedade da Simarsul, mas 

essa informação a Câmara Municipal não a tem, e se tivesse sabido na altura os técnicos da Câmara 

entrariam em contacto com a linha verde que tem da Simarsul e questionava-se se se passava alguma coisa 

de anormal nesta estação, no entanto vai indagar o que se passou. 

 

Sr. Vice-Presidente – Disse que relativamente ao questionado sobre a visita ao Centro de Experimentação 

Artística, efetivamente as funcionárias tem indicação para desenvolver esse procedimento para quem lá 

chegue e peça para fazer uma visita, mas tem no local uma folha indicando os horários, no entanto na altura 

a funcionária ligou para a Diretora de Departamento e como estava ao lado disse que sim, tendo ficado com 

a ideia de que tinha chegado ao vereador a informação e que este tinha visitado o espaço, no entanto 

relembrou que, por exemplo, quando necessita de visitar um espaço, seja qual for, normalmente faz um 

telefonema a perguntar se, na altura, é oportuno porque o que acontece é que as funcionárias tem o seu 

trabalho, e muito, por causa, também, da questão  do Regulamento e naturalmente aparecem muitas pessoas  
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para visitar o espaço, sendo que a questão das visitas acaba por “ser para um é para todos”, mas a questão é 

simples sempre que quiserem visitar o CEA é só comunicarem para saber se é possível e resolve-se. Quanto 

à questão das ervas é verdade que estão um bocado grandes e muito em cima, mais disse que neste 

momento o que está a acontecer no CEA tem a ver com o Regulamento e com o apetrechamento do mesmo 

com o material técnico. 

 

Sr. Presidente – Sobre os ecopontos disse que são apresentadas, com alguma regularidade, situações 

semelhantes à descrita pelo Vereador, em particular nas zonas periféricas mas a explicação é uma única, ou 

seja, a colocação de ecopontos é responsabilidade da Amarsul, mas obedece a um critério que foi definido 

quando começaram, e que se mantém até hoje, que é o de uma capitação média de 500 habitantes por 

ecoponto e isso nas zonas periféricas torna-se complicado, sendo que a Amarsul, regra geral, são muito 

renitentes em colocar mais porque isso depois também implica alargar os circuitos de recolha, e 

normalmente quando chegam pedidos à Câmara Municipal são logo reencaminhados para a Amarsul mas a 

resposta sistemática é a que foi dada. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Sobre o ecoponto deduziu logo que não poderia ser porque aquela é uma 

zona de moradias, quanto ao contentor disse que o Clube Recreativo do Penteado, que tem alguma 

afluência de pessoas, usa aquele contentor que, rapidamente fica cheio, daí o pedido para que possa ser 

avaliado se o contentor ali existente chega ou não. 

Disse que recentemente ia para casa, à noite, quando viu um vulto de grande dimensão junto à estrada, 

nomeadamente ao lado do stand de automóveis que se situa no Alto da Moita junto aos semáforos, tendo 

verificado que era um cavalo e que o mesmo se encontrava à solta, assim que chegou a casa ligou para o 

112, identificando-se como vereador da Câmara Municipal e relatando o assunto sendo que a chamada foi 

reencaminhada para a GNR da Moita, voltou a identificar-se como vereador da Câmara Municipal e expôs 

novamente o assunto ao que os mesmos agradeceram, mais disse que tudo isto vem na sequência de outras 

coisas que já foram faladas nas reuniões uma vez que não sabe de quem são os cavalos e o mesmo estava a 

cerca de 10 metros do semáforo porque se tinha soltado e podia haver ali uma situação gravosa e está a 

expor o assunto na reunião porque no âmbito das comissões e dos contactos existentes pelos vereadores 

pode ser importante também esta informação. 

 

 

Não havendo mais intervenções passou-se de seguida ao período da ordem do dia.  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente, que relembrou que este ponto já tinha sido 

discutido previamente e que esta proposta já tinha sido presente à Câmara, mas havia sido retirada porque 

no texto havia algo que não parecia estar correto e de facto havia um erro que foi retificado, voltando 

novamente a proposta a reunião, mas já devidamente rectificada. 

 

 

1. PROTOCOLO DE CONSTITUIÇÃO DE BOLSA INTERMUNICIPAL DE AUDITORES 

 

 

“No âmbito do Conselho intermunicipal para a Qualidade e Inovação da AMRS, foi proposta a constituição 

da Bolsa Intermunicipal de Auditores. A principal função dos técnicos da Bolsa Intermunicipal de 

Auditores será a realização de auditorias internas, prévias às auditorias externas dos processos de 

certificação, e a realização de auditorias internas durante os processos de implementação de sistema de 

gestão da qualidade.  
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Para estabelecer os termos da constituição e funcionamento da Bolsa de Auditores foi elaborado o presente 

protocolo, do qual proponho a aprovação.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que já na altura em que a proposta foi presente o PS discutiu essa 

situação, havia questões de pormenor que na altura se colocaram que eram as mais gritantes, mas também 

foram colocadas questões ao Sr. Presidente, que obtiveram as respostas que o Sr. Presidente achou que 

devia dar, nesse sentido não ficaram convencidos da benevolência deste protocolo e por isso o PS votará 

contra com declaração de voto baseado em que não vemos aqui, claramente, e em função das respostas 

dadas então, onde é que a Câmara Municipal da Moita ganha com este assunto, e havendo falta de pessoal 

na Câmara, como foi dito, e não havendo benefícios evidentes para a Câmara Municipal da Moita não 

somos favoráveis à assinatura deste protocolo. 

 

Sr. Presidente – Disse que os benefícios para a Câmara da Moita são potenciais, ou seja, existirá benefício 

no momento em que a Câmara Municipal da Moita entenda fazer alguma auditoria a algum dos seus 

serviços e recorra a esta bolsa em vez de recorrer à contratação de um serviço externo, se a Câmara decidir 

nos próximos dois anos não fazer auditoria nenhuma a qualquer tipo de serviço claro que não existe, 

efetivamente, nenhum benefício concretizado, mas o fundamento deste protocolo é haver ao nível da 

região, com a contribuição de todos os seus municípios, haver uma bolsa à qual se recorre em caso de 

necessidade, mas também auditorias não se fazem todos os dias e nada nos indica que a técnica com que a 

Câmara da Moita vai contribuir para esta bolsa sequer venha a ter qualquer tipo de solicitação nos próximos 

anos, pode até não ser necessária mas o fundamento é este, é existir, e os municípios poderem recorrer com 

uma poupança significativa de recursos porque estes são serviços que contratados às empresas são 

extremamente caros. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com três votos 

contra do PS.  

 

Declaração de voto do PS 

 

“A proposta de alienação, ainda que temporária, de recursos humanos desta Câmara Municipal merece, à 

bancada do PS, as nossas maiores reservas, durante a primeira apresentação desta proposta foram colocadas 

algumas questões, prontamente respondidas que visavam avaliar a real necessidade futura da inclusão da 

Câmara Municipal da Moita na referida bolsa de auditores, à questão vai a Câmara Municipal da Moita 

num futuro próximo, ou menos próximo, proceder a alguma implementação de sistemas de qualidade, 

obteve resposta negativa à pergunta, então os quadros de que a Câmara dispõe para esta área sem atividade 

obteve a mesma resposta, tendo sido realçada a utilização do principal recurso humano na organização de 

candidaturas a fundos europeus. No momento em que o atual executivo afirma consecutivamente as 

necessidades prementes de pessoal que não é suficiente face às exigências do trabalho atual afigura-se-nos 

contrário à correta gestão de meios alienar, ainda que temporariamente, estes recursos e por consequência 

incorreta a inclusão de quadros desta Câmara Municipal na referida bolsa, e se este assunto encerra em si 

mesmo aspetos de gestão de recursos humanos, alienar os mesmos com os respetivos custos de deslocação 

suportados por esta autarquia para eventuais autarquias que estejam mais avançadas e/ou em vias de 

implementar sistemas de qualidade parece ainda mais conclusivo na decisão de votar negativamente esta 

inclusão.”  

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 
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2. EDIFÍCIO DE APOIO/BALNEÁRIOS POLIDESPORTIVOS DA FONTE DA PARTA – ALHOS 

VEDROS 

- APROVAÇÃO DOS TRABALHOS A MAIS E A MENOS 

- ADJUD.: VEDAP – ESPAÇOS VERDES, SILVICULTURA E VEDAÇÕES, S.A. 

 

 

“Por despacho de 12/07/2013, do Sr. Presidente da Câmara Municipal, João Manuel de Jesus Lobo, no uso 

de competências delegadas pela Câmara Municipal, foi aprovado a abertura do procedimento de 

“EDIFÍCIO DE APOIO/BALNEÁRIOS POLIDESPORTIVOS DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS”, 

com um valor base de € 377.349,73, acrescido do Iva à taxa legal em vigor, tendo em 20 de novembro de 

2013, a obra sido adjudicada por deliberação de Câmara, pelo valor de € 375.380,00, acrescido do Iva à 

taxa legal em vigor. 
 

Em 03/03/2014, foi consignada a empreitada à empresa “Vedap – Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, 

Sa”. 
 

No projeto está previsto um campo multidesportivo para diferentes modalidades, entre elas o basquetebol. 
 

A marcação desta modalidade abrange todo o campo. 
 

A Divisão de Desporto solicitou a avaliação da possibilidade de alterar esta marcação no sentido de 

maximizar a utilização do campo, marcando 2 campos transversais. 
  

Depois de avaliada a dimensão do espaço constata-se que é possível esta alteração, sendo esta proposta uma 

mais valia.  

 

Face ao exposto proponho que a Câmara Municipal delibere aprovar o seguinte: 

 

1. A aprovação dos trabalhos a mais, ao abrigo da alínea b) do nº 1, do artº 370º do Código Contratação 

Pública, doravante denominado CCP, no valor de € 6.654,12 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro 

euros e doze cêntimos), acrescido do IVA a 6% (correspondente a € 1.034,12 de trabalhos contratuais e 

a € 5.620,00 de trabalhos não contratuais), e ainda a aprovação de trabalhos a menos contratuais no 

valor de € 2.590,00. 
 

O valor de trabalhos a mais é de 1,77% do valor da adjudicação. 
 

A nível financeiro o diferencial dos valores importa em € 4.064,12 (quatro mil, sessenta e quatro euros e 

doze cêntimos), acrescido do IVA a 6%, correspondendo a um custo de mais 1,08% do valor da 

adjudicação. 
 

Os trabalhos em aprovação não podem ser tecnicamente separáveis do objeto do contrato inicial sem 

inconvenientes graves para a Câmara Municipal.     
 

A obra está prevista no Plurianual de Investimento para o ano de 2014 na rubrica “Execução de Infra. e 

Equip. Urbanizações Inacabadas” - 242.8 - 040701040107, tendo sido cabimentado o diferencial entre os 

trabalhos a mais e a menos nesta rubrica.”  

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse querer algumas questões, nomeadamente disse concordar em absoluto 

com a mudança destes espaços por questões do aproveitamento máximo do espaço, vendo isto como se 

tiver a utilizar uma turma com 25 alunos se tiver só um campo mais de metade estão parados e assim há um 

aproveitamento  máximo, no  entanto reconhece  que os valores  são elevadíssimos, o  preço das  pinturas  é 
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muito alto, e reconhece que há que rentabilizar ao máximo as despesas, no entanto, se tivesse sido 

consultado para isto diria que sim mas mantinha as pinturas iniciais, e isto porque dessa forma inviabiliza a 

prática de um jogo oficial, porque não tem as medidas oficiais, ou seja, assim como está otimiza o trabalho 

do dia-a-dia da prática desportiva em termos de futuro se quiserem praticar em termos oficiais, por 

exemplo, basquete, futsal ou andebol não tem as medidas oficiais e perde por isso mesmo, mas pensa que 

também isto é uma questão de custos e se iria ainda encarecer mais um valor que já considera elevadíssimo. 

Outra questão é que o desenho que foi apresentado não é condizente com o que vem escrito, porque no que 

vem escrito fala única e exclusivamente no campo de basquete e no desenho as marcações em paralelo são 

de todas as modalidades, e como só falava no basquete a ideia com que ficou era que iria ser só a mudança 

do basquete e o valor dessa mudança era absolutamente astronómico, mas na mudança para todas as 

marcações em paralelo já o valor é mais aceitável. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Esclareceu que, inicialmente estavam previstos dois campos relvados, mas 

houve uma proposta de uma empresa que diz que a “última moda” é só um campo relvado e porque é que 

só se fala do basquete, porque se fossem os dois relvados inviabilizava a prática do basquete, portanto 

deixamos de ter dois campos relvados e ficamos com um campo com um piso perfeitamente diferente da 

relva que permite a prática do basquete e também do andebol entre outras, explicando em seguida o 

desenho apresentado. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que em função das questões colocadas e da proposta que aqui vem o 

que quer clarificar neste momento é que, se o que estão a falar é apenas das novas marcações dos campos 

de basquetebol, com os preços apresentados se for só isso então os vereadores do PS acham que são valores 

muito altos e que os deixam incomodados e sendo assim a ideia é votar contra, mas se se estivar a tratar já 

de marcações para várias modalidades a coisa altera porque é evidente que já estamos a falar de várias 

marcações e não só para o basquetebol e assim já podem alterar a sua intenção de voto, mas é se for para 

várias marcações. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu e fez a descrição dos trabalhos a mais que vão ser efetuados assim como os 

valores respetivos, que se encontram descritos no orçamento e que podem ser consultados. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que não põe nada em causa, e acredita que a partir de agora se tiver 

dúvidas pergunta, mas na proposta que receberam para além de não estar o orçamento, também só fala na 

marcação para a prática de basquete daí o ter-lhe suscitado dúvidas. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que vão votar esta proposta, que é para ficar claro o que vão votar, 

dizendo que nesta proposta não é só a questão da marcação, mas a questão que está em causa é mudar de 

um equipamento para dois, com tabelas, marcações e tudo o mais o PS votará a favor. 

 

Sr. Presidente – Disse que essa questão está esclarecida, de facto a proposta não é suficientemente explícita, 

não refere tudo, mas o trabalho é mesmo a duplicação do campo, a alteração das marcações e aquisição das 

tabelas. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador João Romba. 
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3. DESISTÊNCIA DA BANCA Nº49 COM A ATIVIDADE DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SITA NO 

MERCADO MUNICIPAL FIXO DA BAIXA DA BANHEIRA – ZONA SUL 

 

 

“No dia vinte e sete do mês de julho do ano de dois mil e catorze, foi recepcionado um requerimento em 

nome de José Manuel Moreira de Sousa, residente na Estrada Municipal, 1020- CCI 4007 – Brejos da 

Moita, adjudicatário da banca nº 49, com a atividade de frutas e hortaliças, sita no Mercado Municipal Fixo 

da Baixa da Banheira – Zona Sul, no qual solicitava a desistência do direito ao uso da mesma.  
 

Assim, proponho: 
 

Que ao abrigo da alínea d) do nº1 do art. 8º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de Venda a 

Retalho, seja aceite a renúncia do titular.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que temos aqui uma situação que vai sendo habitual, na generalidade 

dos mercados do Concelho, e aquilo que queria perguntar, ao vereador responsável por esta área, é o que se 

está a pensar ser feito para evitar esta sangria nos mercados municipais, ou seja, se existe alguma ideia ou 

se é apenas assistir a que estas coisas vão acontecendo. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que os mercados, assim como o comércio local está a sofrer aquilo que é 

a crise que se tem verificado no País, aliado a isso as grandes superfícies consomem tudo o que é comércio 

local e mercados e foi aquilo que foi a política do País ao longo dos anos, sendo que a Câmara Municipal 

tem feito algum trabalho para dinamizar e fazer com que as pessoas vão aos mercados, nomeadamente 

desde há dois anos que foi deliberado reduzir, aos vendedores, as taxas mensais em cerca de 40% sendo que 

esse mesmo prazo está a terminar agora, tendo depois que se ver novamente, tem havido várias ações de 

dinamização dos mercados, nomeadamente a iniciativa de “Artes e Talentos” passa-se dentro dos mercados 

de duas em duas semanas e atraia várias pessoas que gostam de artesanato e como a Câmara Municipal está 

sempre aberta a novas iniciativas que se possam fazer neste âmbito, relembrando que houve também na 

Quinzena da Gastronomia vários workshops gastronómicos, com a doca de pesca, que proporcionou uma 

iniciativa diferente para que pudesse levar mais pessoas aos mercados, relembrando que do conhecimento 

que tem, fomos a primeira câmara do País a deliberar baixar a taxa dos mercados em 40%, hoje em dia já é 

prática noutros municípios mas não chega nem perto dos 40%. Informou ainda que, em conjunto com 

outros municípios da margem sul, está-se a tentar junto do mercado abastecedor, que os preços dos 

produtos fruto-hortícolas cheguem aos vendedores um pouco mais em conta e desta forma se possa trazer 

mais vendedores aos nossos mercados, mas obviamente que isto requer muito trabalho e o seu tempo. 

 

Sr. Presidente – Reforçou o atrás dito relembrando que por um lado há uma significativa variação de 

pessoas nos mercados porque há muitas saídas mas também há entradas, apesar da tendência ser 

decrescente, aliás tem a sensação que são os vendedores mais antigos e mais consolidados que se vão 

mantendo e depois existe uma franja significativa de pessoas que entram e saem com grande frequência 

porque não conseguem criar condições para se manterem com os outros que já lá estão, mas aquilo que se 

tem constatado é que a eficácia das medidas de animação do mercado é uma eficácia limitada porque o 

problema fundamental está mesmo na falta de poder de compra e nas alternativas que é a concorrência das 

grandes superfícies, mas também, os chineses, investiram fortemente nas lojas de produtos alimentares 

fruto-hortícolas que tem condições de preço/qualidade que, em regra geral, não são inferiores à dos 

mercados e as pessoas, por vezes, optam por isso, portanto à uma série de fatores que não se conseguem 

contrariar por inteiro, mas esse caminho, por um lado da redução das taxas, que naturalmente se vai manter 

porque a situação social e económica não se alterou, e a questão da animação dos mercados vai-se 

apostando mas os efeitos não são suficientes para contrariar as dificuldades daquele sector.    

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  
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A proposta abaixo transcrita foi apresentada pela Srª Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

4. PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES A CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR/ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - DGESTE 

 

 

“Vem a DGEstE propor à Câmara Municipal da Moita a celebração do protocolo, que se anexa, tendo em 

conta que as refeições escolares dos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico constituem matéria 

da competência dos municípios de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de Dezembro 

e na alínea hh) do nº1 do artigo 33º da Lei nº75/2013 de 12 de Setembro. 
 

Igualmente e no âmbito do Regulamento do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 

Escolares aos alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo V do Despacho nº 18987/2009 de 

17 de Agosto, podem os municípios realizar parecerias que permitam assegurar o serviço de refeições 

através da celebração de protocolos. 
 

Assim, e tendo em conta que: 
 

- os alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico da EB nº 5 da Baixa da Banheira 

almoçam na EB 2º,3º Ciclos, D. João I devido à proximidade entre as escolas; 
 

- o Município paga mensalmente ao Agrupamento D. João I o valor das refeições servidas; 
 

- em conformidade com o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições a DGEstE- Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares, subsidia as refeições servidas aos alunos do 1º ciclo, à Câmara 

Municipal da Moita. 
 

Somos, deste modo, a propor para aprovação o presente protocolo, que visa continuar a garantir o 

fornecimento de refeições servidas aos alunos acima referidos, bem como agilizar o procedimento 

contabilístico. A Câmara Municipal deixa de pagar à EB 2º, 3º Ciclos D. João I as refeições servidas aos 

alunos, sendo as respetivas verbas deduzidas pela DGEstE nos montantes a transferir, no âmbito do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

5. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – FORMAÇÃO DESPORTIVA,CULTURAL E RECREATIVA 

 

 

“De acordo com a metodologia de trabalho que nos propusemos implementar, em consonância com o 

movimento associativo concelhio, iremos durante o próximo ano desenvolver esforços e parcerias para que 

a efectivação de contratos-programa expressem o que é feito objectivamente, permitindo uma transparência 

na gestão dos dinheiros públicos, bem como perceber entre todos os dirigentes associativos, as acções e 

projectos que são apoiados. 
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Desta forma, este será o último ano que iremos apoiar, por esta via, as Escolas de Formação Cultural e 

Desportiva, em que há valores nalgumas situações idênticos a anos anteriores, e noutros casos existem 

algumas alterações em função do nº de equipas. 
 

Assim, propomos a atribuição das seguintes comparticipações: 

 

Escolas Desportivas 

Academia Recreativa e Musical 08 Janeiro 
700,00 € 

     Escola Formação Ténis de Mesa 

Clube Recreativo do Palheirão 
1.000,00 € 

     Escola Formação Basquetebol 

Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho 
800,00 € 

     Escola Formação Atletismo 

Centro Atletismo da Baixa da Banheira 
800,00 € 

     Escola Formação Atletismo 

Clube Amigos do Atletismo da Moita 

800,00 €      Escola Formação Atletismo 
 

Grupo Desportivo da Fonte da Prata 
800,00 € 

     Escola Formação Atletismo 

Ginásio Atlético Clube 
1.000,00 € 

     Escola Formação Ginástica 

SFRUA "A Velhinha” - Ginástica   

     Escola Formação Ginástica 750,00 € 

     Escola Patinagem 400,00 € 

Sociedade Filarmónica Estrela Moitense 
1.000,00 € 

     Escola Formação Ginástica 

Clube de Recreio e Instrução "CRI" 
1.500,00 € 

     Escola Formação Futebol 

Grupo Desportivo e Recreativo Portugal  
500,00 € 

Escola Formação Futebol 

Sporting Clube Banheirense 
900,00 € 

     Escola Formação Futsal 

Associação de Morad. Amigos da Zona Sul 
1.000,00 € 

     Escola Formação Futsal 

Associação Moradores Zona Norte 
600,00 € 

     Escola Formação Futsal/PIEV 

Grupo “Os Indefectíveis” 
600,00 € 

     Escola Formação Futsal 
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Escolas e Grupos Artístico-Culturais 

“O Norte” Associação Ref. Pens. Idosos Zona Norte   

     Grupo Coral 750,00 € 

     Grupo de Teatro-Revista 1.500,00 € 

Associação Humanitária Bombeiros V. Moita 1.500,00 € 

Associação Moradores da Zona Norte 
1.375,00 € 

     Grupo Coral Infanto-Juvenil  

Banda Musical do Rosário 1.500,00 € 

     Escola de Música 750,00 € 

Centro Convívio Ref. Idosos Vila Bx. Banheira 
750,00 € 

     Grupo Coral "A Amizade" 

Círculo de Animação Cultural Alhos Vedros 
1.000,00 € 

     Oficina de Artes 

Clube União Banheirense "O Chinquilho" 
1.000,00 € 

     Academia de Dança 

Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense 
1.000,00 € 

     Rancho Folclórico das Arroteias 

Grupo Coral "O Sobreiro" 750,00 € 

Rancho Etnog. Danças Cantares da Barra Cheia – Adulto/Infantil 1.500,00 € 

Rancho Folclórico Fazendeiros da Barra Cheia 1.000,00 € 

Sociedade Rec. e Cultural União Alentejana 
750,00 € 

     Grupo Musical "Vozes da Planície" 

Sociedade Fil. Rec. União Alhosvedrense "A Velhinha"   

     Coro Polifónico Alius Vetus 1.000,00 € 

     Escola de Música - Percussão 1.000,00 € 

Sociedade Filarmónica Capricho Moitense 
1.500,00 € 

     Escola de Danças de Salão 

Escola de Toureio da Moita 1.000,00 € 

 

Os vários apoios financeiros perfazem um total de 32.775€ (trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco 

euros) e tem cabimento na rubrica 2003/251-06.04.07.01.02.99 “Apoios a Associações Culturais e 

Desportivas”.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. Os Vereadores Joaquim Raminhos e Edgar 

Cantante não participaram na votação da comparticipação à CACAV e o Vereador Vítor Duarte na que se 

refere ao Ginásio Atlético Clube, por serem membros dos órgãos sociais das referidas associações. 

 

 

6. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 

 

“O Programa de Intervenção Municipal para o Associativismo - capítulo III prevê apoios financeiros para a 

realização de actividades regulares, concretização de projectos relevantes e/ou a execução de actividades 

pontuais, bem como comparticipações no âmbito de deslocações em representação municipal. 
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Considerando as solicitações das associações, União Desportiva e Cultural Banheirense e do Grupo de Futebol 

Azul e Ouro, respectivamente para a concretização do IX Open Nacional de Damas com a presença de Mestres 

Nacionais, dia 25 de Outubro e para a deslocação da equipa na qualidade de Vice-Campeão Distrital, à Taça dos 

Campeões da Fundação Inatel, a realizar nos dias 25 e 26 de Outubro na Foz do Arelho, propomos a atribuição 

dos seguintes apoios: 

 

1. União Desportiva e Cultural Banheirense 
250€ (duzentos e cinquenta euros) 

 

- Logística e Despesas necessárias:  

              - Alimentação para cerca de 100 participantes / Troféus / Material desportivo / Cartazes 

 

- Logística e Receitas previstas: 

          - Associação de Damas de Setúbal: cedência de material desportivo. 

          - União de Freguesias: oferta dos troféus / impressão de cartazes. 

 

2. Grupo de Futebol Azul e Ouro 
400€ (quatrocentos euros) 

 

Despesas previstas:  

- Estadia e dormida (970€) / Deslocação 

 

Receitas previstas:  

- Subsídio da União de Freguesias – 500€ 

 

Os apoios referidos, no total de 650€ (seiscentos e cinquenta euros) têm cabimento na classificação 

251.17-03.04.07.01.02.99 “Apoio a Assoc. Culturais e Desportivas” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que em relação a estas propostas irá votar favoravelmente como 

tem feito com as outras que tem a ver com o apoio ao movimento associativo, regista com agrado uma vez 

que já é um princípio que está bem explícito, ou seja uma determinada associação ao pedir um apoio este já 

está contextualizado nalgumas rubricas e até em possíveis outros apoios, portanto pensa que se está a 

encontrar o caminho correto e tem esperança que no próximo ano os subsídios que vão sendo atribuídos às 

associações tenham esta contextualização e daí também está esperançado que os tais planos de apoio anuais 

também tenham aqui um outro sentido, e portanto regista com agrado esta alteração.    

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que na altura referenciaram isso, mas queriam só destacar um 

pormenor que é, votam a favor da proposta mas de facto continuam a pensar que se estão aqui a aprovar 

hoje um apoio de 250 € para um torneio, que se realiza durante um dia, para adultos, na modalidade de 

damas, continua a não achar justo que tenham dado apenas 100 € à Casa do Benfica, na Baixa da Banheira, 

para um fim-de-semana com 200 crianças na modalidade de futsal, mas votaremos a favor. 

 

Sr. Vice-Presidente – Disse que tinha a ver com outra informação, naturalmente que as coisas que aqui se 

apresentam, não são colocadas à toa. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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Terminada a Ordem do Dia o Sr. Presidente informou que foi marcada a visita ao Palacete dos Condes de 

Sampaio, para o próximo dia 05 de Novembro. 

 

 

E nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respetiva ata aprovada em 

minuta. Eram dezassete horas. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora Técnica nesta Câmara 

Municipal, redigi a presente ata que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 

 

 

Todas as intervenções feitas aquando da apresentação das propostas, encontram-se devidamente gravadas 

em formato digital (CD), ficando os mesmos a fazer parte integrante desta ata. 

 

 

 

 

                        O PRESIDENTE DA CÂMARA                               
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