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Aos dois dias do mês de Julho 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 Pedro Manuel da Silva 

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

Amoêdo Canudo, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Edgar Manuel de Almeida Cantante.  

 

De  notar a ausência do Sr. Vereador João Miguel da Silva Romba por se encontrar de férias, tendo sido 

considerada justificada a sua falta. 

 

Por motivo de férias do Sr. Veredaor Manuel Borges, foi o mesmo susbstituído pelo membro seguinte na 

lista do PS, Sr. Pedro Manuel da Silva Aniceto, tendo sido reconhecida a sua identidade e qualidade. 

 

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:  

 

 
1. AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, NºS 78 E 78A, NA FREGUESIA DE ALHOS 

VEDROS – ANTIGAS INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA “OPERÁRIA DE CRÉDITO E CONSUMO” DE ALHOS 

VEDROS ………………………………………………………………………………………………………..…………………..… 4 

2. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL 2014 …….......................................................................................… 6 
3. 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP ………...……………………………………….……….……………...……….……. 7 

4. CONTRATO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DAS EMBARCAÇÕES EM MINIATURA ……………………..………….….… 8 

5. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DO ROSÁRIO ……………...…………………………………….. 9 
6. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS PLANOS DE ATIVIDADES – MOVIMENTO ASSOCIATIVO ...…………........… 9 

7. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIROS A INSTITUIÇÕES E ENTIDADES COM INTERVENÇÃO SOCIAL ……….…... 12 

8. NORMAS DE PROCEDIMENTO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR …………..………...……………………..…………………..... 12 
9. CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO EM REGIME DE ARRENDAMENTO DE FOGOS PROPRIEDADE DO 

MUNICÍPIO – LISTAS PROVISÓRIAS ……...………………………………………………………………………...………...... 13 

10. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONSIDERADOS ABANDONADOS NA VIA PÚBICA – NOMEAÇÃO DA 
COMISSÃO ………………………………………………………………………………………………………………..………... 13 

 

R

REUNIÃO ORDINÁRIA  

I

XI MANDATO  

 

Ata N.º15 de 02/07/14 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
02.07.14         2 

 

 
 

 

 

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.  

 

 

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 Joaquim Raminhos – Disse que queria falar sobre um abatimento que se deu na Praceta 

Carolina Beatriz, no Bairro das Morçoas, em Alhos Vedros, uma vez que já aconteceu há alguns dias, e este 

abatimento provocou um buraco no pavimento, deixando o alerta para que os serviços possam ir verificar. 

Em relação ao Palacete da Fonte da Prata, o Sr. Presidente tinha informado que já havia um projeto que 

tinha entrado na Câmara, perguntando em que ponto da situação se encontra este assunto 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que a situação que foi falada atrás, da questão do abatimento, localiza-

se frente da sua casa, informando que já foi colocada sinalização de perigo no local, portanto os serviços já 

devem ter tomado nota do assunto. 

Disse ter estado no Parque das Salinas e verificou que a casa que se encontra no local, que é de apoio, está 

um bocado degradada o que não abona muito a imagem que se pretende dar do Concelho sugerindo se não 

se poderia dar uma pintura, nas paredes e na porta de entrada, para que ficasse com melhor aspeto.  

Relembrou, porque não sabe se já existe alguma resposta, relativamente à visita que haviam falado ao 

Palácio dos Condes de Sampaio, junto ao Moinho de Maré. 

Perguntou, sobre o último relatório dos atos da Câmara, correspondente ao período de Janeiro a Maio do 

corrente ano, no que refere às receitas correntes existe uma diferença entre o ano passado e este ano, de 

cerca de dois milhões de euros que entraram a menos nas receitas correntes, questionando qual a explicação 

para isso. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Quis deixar um voto de congratulação ao Festival BBblues Fest, ao qual teve o 

prazer de assistir, tendo constatado que apesar dos Blues ter um nicho de fans muito próprio, havia muitas 

pessoas a assistir aos espetáculos, até porque o nível destes foi muito bom e espera que se repitam mais 

vezes. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse não ter nenhuma questão relevante para colocar, mas queria chamar a 

atenção para um aspeto que pensa ser de extrema visibilidade para o Concelho, ou seja a sinalética 

rodoviária, nomeadamente as áreas de atravessamento está em excelente estado de conservação mas em 

mau estado de limpeza, ou seja, bem perto dos Paços do Concelho, há cruzamentos com placas 

identificativas de locais que estão, nomeadamente devido às questões da própria poluição dos veículos, 

negras, embora desconheça, a quem pertença a gestão da limpeza do mobiliário urbano nessa área e só as 

placas mais recentes é que estão visíveis, sendo a sugestão que deixa para que possa ser revista numa altura 

estival em que passa mais pessoas do que é costume. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre a sinalética e a questão da pouca limpeza, se a referência é há que 

está colocada à saída da Rua 5 de Outubro, esclareceu que já não tem lavagem possível, é mesmo desgaste 

e portanto está a ser já preparada a sua substituição, quanto às outras vai-se tentar lavar, apesar das 

dificuldades serem muitas, uma vez que cada vez existem menos trabalhadores, para o fazerem, ao serviço 

do Município.  
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Sobre o abatimento nas Morçoas disse já estar referido pelos serviços, e já se encontra lá sinalética, 

passando-se agora ao passo seguinte que é ver o que se passa por baixo e arranjar. 

 

Sr. Presidente – Em relação ao Palacete da Quinta da Fonte da Prata o que a Fundação Rafaela Maria 

apresentou foi um esboço de intenções para recuperação no interior e que está a ser analisado nos serviços, 

mas neste momento está-se num período de espera, porque para se dar os passos seguintes no projeto de 

recuperação a Fundação solicitou a intervenção da Câmara Municipal num processo de uma possível 

permuta de terrenos, em que fosse permutado uma zona das casas antigas contíguas ao Palacete por um 

outro terreno, porque isso permitir-lhes-ia uma melhor utilização do espaço, a Câmara não tem nada a 

objetar e foi avaliada uma parcela de terreno com a mesma área que pudesse ser permutada por aquela e 

propusemos aos proprietários, estando agora a aguardar resposta, portanto a Fundação está neste momento 

num impasse à espera de saber com o que pode contar e de que forma pode enquadrar a recuperação do 

edifício. 

Em relação à casa do sal, no Parque das Salinas, ficou a nota, porque ela de vez em quando tem que ser 

pintada porque vai-se deteriorando e vai sofrendo algum vandalismo, portanto vai-se avaliar. 

Sobre o Palacete dos Condes de Sampaio disse que de facto falou-se nisso mas ainda não tratou do assunto, 

vai pois tentar agendar para ser o mais rápido possível. 

Sobre a questão das receitas correntes disse que a explicação é uma única, ou seja, como foi comentado na 

altura, no ano passado, logo nos primeiros meses do ano umas receitas extraordinárias que foram superiores 

aquilo que se esperava, que foi a receita proveniente dos pagamentos das taxas da Setgás, em atraso, e foi, 

também uma receita superior ao que tem vindo a ser habitual nos últimos anos, do IMT, que resultou do 

processo de insolvência da transmissão de propriedade da Fadesa, do empreendimento da Quinta da Fonte 

da Prata, e isso foi uma verba substancial que entrou no início do ano passado em receitas correntes, que 

este ano não aconteceu porque foram receitas extraordinárias e este ano voltámos ao normal. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse ter falado neste assunto numa reunião passada, mas voltou a 

salientar a questão da sinalética do património histórico dizendo que a mesma deveria ser colocada em todo 

o património do Concelho, e que se tentasse fazer a identificação de alguns monumentos como por exemplo 

junto ao Pelourinho de Alhos Vedros poderia ter uma sinalética com azulejaria e assim teria uma outra 

apresentação, outro exemplo é a Capela da Misericórdia, que tem um histórico logo poderia ter à entrada a 

sinalética daquela igreja mas com informação sobre a sua história, em conclusão pensa que deveria haver 

sinalética junto aos monumentos, com indicação do seu histórico para conhecimento quer dos munícipes, 

quer das pessoas que nos visitam. Acrescentou ainda que com certeza esta situação não iria encarecer muito 

em termos de dinheiro, os técnicos da Câmara Municipal estão à altura em termos de informação sobre os 

monumentos e a questão de alindar, com azulejaria, para não ser uma placa fria também temos pessoas no 

Concelho que trabalham nessa área, portanto, de certa forma dávamos mais importância ao nosso 

património e mais informação a quem visita o Concelho. 

 

Sr. Vice-Presidente – Sobre o assunto atrás falado, informou que se tem vindo a falar deste assunto em 

diversas ocasiões, inclusive nas reuniões da Comissão do Foral, e que a técnica da Câmara Municipal, Drª 

Maria Clara ficou de fazer este trabalho, sendo que o mesmo já está a ser desenvolvido, e o que se pensou 

foi apresentar uma proposta para levar à Comissão do Foral para que se iniciasse esse conjunto de sinalética 

no Concelho, sendo que se iria começar por Alhos Vedros por causa das Comemorações do Foral. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse querer fazer uma sugestão, nomeadamente o tipo de sinalética falada 

poderia ser enriquecida, e não é necessariamente uma coisa de custo, com a inclusão de um QR Code, que 

pudesse redirecionar para o site da Câmara Municipal, onde é mais fácil fazer informação em vez de se 

estar a fazer placas cada vez que há um enriquecimento de informação, sendo que esse Código pode ser lido 

atualmente com qualquer telefone. Acrescentou, ainda, ser adepto de soluções colaborativas porque muitas 

vezes as pessoas tem mais informação que alguns dos serviços, propriamente ditos, a não ser que sejam 

especializados nessa pesquisa histórica e essa solução colaborativa pode até trazer matéria que muitas vezes 

não esteja catalogada como histórica, porque a história não se faz só daquilo que está nos livros mas das 

tradições e da vivência das populações. 
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Não havendo mais intervenções passou-se de seguida ao período da ordem do dia.  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO SITO NA RUA CÂNDIDO DOS REIS, NºS 78 E 78A, NA 

FREGUESIA DE ALHOS VEDROS – ANTIGAS INSTALAÇÕES DA COOPERATIVA 

“OPERÁRIA DE CRÉDITO E CONSUMO” DE ALHOS VEDROS 

 

 

“A Cooperativa “Operária de Crédito e Consumo” de Alhos Vedros, CRL, fundada em 1 de maio de 1916, 

foi constituída com o intuito de dar à população da freguesia de Alhos Vedros a qualidade e segurança, até 

então inexistente, no abastecimento público em produtos de primeira necessidade. Para o efeito, começou 

por desenvolver a sua atividade na Rua 5 de Outubro, na Rua Cândido dos Reis e, mais tarde, na Avenida 

General Humberto Delgado. 
 

A aquisição das instalações na Rua Cândido dos Reis, onde funcionou inicialmente a “Operária de Crédito 

e Consumo”, constituem uma vontade expressa há já alguns anos pela Câmara Municipal da Moita, que 

agora vê reunidas as condições para poder efetivar a sua concretização, podendo assim assegurar a 

preservação do imóvel que, perante as dificuldades económicas da PLURICOOP, corria o risco de ser 

alienado a particulares.  
 

De acordo com o relatório da Comissão de Avaliação da Câmara Municipal da Moita, constituída para o 

efeito, o prédio localizado na Rua Cândido dos Reis n.ºs 78 e 78A, antiga Rua da Cadeia Velha do Castelo, 

freguesia de Alhos Vedros, em pleno núcleo antigo, é composto por dois pisos com uma área total de 383 

m2, embora com registo de construção de 1937, é seguramente anterior a essa data, o que comprova o 

interesse histórico e patrimonial do edificado.  
 

O prédio, quase centenário e abandonado há vários anos, encontra-se inserido na área delimitada pelo 

Programa Municipal de Reabilitação Urbana/Moita 2025, para a reabilitação urbana “Alhos Vedros 

Centro”, consistindo num imóvel que faz parte da memória histórica da freguesia, da cooperativa e das 

lutas operárias que marcaram a vida da população de Alhos Vedros no século XX. 
 

Assim, propõe-se a aquisição do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º de 

4200/20100322, inscrito na matriz sob o artigo 35 da Freguesia de Alhos Vedros, pelo valor de €57.000,00 

(cinquenta e sete mil euros). A despesa decorrente desta aquisição onera à rubrica com a classificação 

orçamental 020701030109.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Sobre a questão, disse concordar com a proposta apresentada pelas razões 

que o Sr. Presidente invocou, nomeadamente o passado que o edifício representa e o movimento 

cooperativo relembrando que quando era criança andava nessa Cooperativa e mais tarde pertenceu também 

aos seus corpos sociais, e para além do valor histórico que tem este edifício é também o que representa em 

termos do movimento cooperativo. Mais acrescentou que se identifica e concorda com esta decisão porque 

pensa que ela é bem-vinda, e como foi dito Alhos Vedros não tem, sendo uma Vila antiga, muitos edifícios 

com a idade que este tem e nesse sentido identifica-se e concorda. Recordou que há uns anos a CDU 

apresentou, na sua  campanha eleitoral, um  projeto que se  chamava “Alhos  Vedros Cultural” que  passava  
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exatamente por aquele espaço e com o qual concordava e mesmo sem ter uma ideia muito clara, porque 

estas coisas obedecem a estudos, pensa que aquele espaço faz falta, porque não existe um espaço 

polivalente em Alhos Vedros para que o movimento associativo possa fazer exposições, conferências ou 

mesmo colóquios, dando alguns exemplos, sugerindo, que um dia quando houvesse condições que a 

Câmara Municipal aliada aquela questão que se tem vindo a falar de não ter um espaço para um arquivo 

central, fizesse daquele espaço um espaço polivalente onde poderia ser albergado alguns serviços da 

Câmara nomeadamente o arquivo e se fizesse também um espaço que pudesse ser utilizado pelo 

movimento associativo, portanto era esta ideia que gostava de apresentar relativamente aquele espaço. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Manifestou o seu acordo pela decisão de aquisição deste prédio, estando 

de acordo também com as coisas que já foram ditas da fundamentação e do simbolismo que ele encerra, 

também pela sua localização que é um espaço histórico, pensa que é uma boa iniciativa e que abre um 

precedente, pois que estamos a falar de uma zona histórica de Alhos Vedros que de certa forma tem andado 

um bocadinho à deriva, estamos a falar da rua 5 de Outubro e da Cândido dos Reis, que em seu entender 

mereceria uma outra qualificação enquanto espaço urbano histórico, e inclusivamente algumas 

casas/habitações poderiam merecer não sabe se um estilo de classificação para manter uma traça 

característica daquela zona, até porque às vezes vê as pessoas a fazerem obras nas casas e acabam por 

descaracterizá-las ficando as mesmas sem corresponderem à zona histórica que se está a falar. Relembrou, 

ainda, que a velha cadeia já desapareceu e se não se acautelar a fachada da SILCOR poderá também vir a 

desaparecer, apesar de pensar que já está salvaguardado esse aspeto de se manter aquela fachada, e tudo isto 

para dizer que se está em presença de uma área que merece toda a atenção e a Câmara Municipal ao fazer 

esta aquisição, está ao mesmo tempo a dar um sinal dessa preocupação, enquanto a Pluricoop também está 

a dar um sinal que está com os seus problemas para resolver e tem que os resolver, mas isso será outra 

parte. Quanto à questão do projeto, efetivamente aquele espaço já foi referenciado em diversos programas 

eleitorais como o “Alhos Vedros Cultural” mas depois ficou um bocadinho encolhido, e na altura quando se 

perguntava como estava o projeto o anterior Presidente ia dizendo que as coisas estavam numa fase um 

pouco morna e as coisas iam-se retraindo, pensando que este espaço poderá ter alguma utilidade cultural e 

inclusivamente uma polivalência, fazendo em seguida uma apreciação do espaço e pensando que qualquer 

dia a Câmara ainda vai ter que comprar o prédio da lateral para que se possa fazer alguma saída pelo fundo 

o que enriqueceria mais o projeto. Mais acrescentou que em seguida virão mais algumas ideias de 

sustentabilidade, no entanto pensa que ideias não faltarão para dar alguma dignidade aquele local, pensando 

que poderia ficar ali um espaço de memória, deixando a sugestão de ficar um espaço/uma sala para a velha 

cooperativa operária de crédito e consumo de Alhos Vedros, uma vez que esta tem algum espólio histórico 

que poderia ser exibido e que se calhar a Cooperativa não se importaria de o deixar no local.   

 

Sr. Presidente – Disse que ainda bem que se obteve o consenso em relação a esta proposta porque assim 

poder-se-ão indo tomando medidas para preservar este património e a sua reutilização iremos discuti-la 

mais tarde e com certeza que virão oportunidades para o fazerem. 

 

 

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

  

O Sr. Vereador Vítor Duarte apresentou declaração de voto que abaixo se transcreve. 

 

Declaração de voto 

 

“Votando favoravelmente a proposta, por tudo aquilo que foi exposto, no entanto queria ressalvar que este 

voto favorável não é contraditório em relação àquilo que fomos apontando em relação à recuperação do 

Palacete junto ao Moinho de Maré, portanto a resposta que foi dada na altura, a insistência por várias vezes 

pela recuperação da fachada é que era muito oneroso para a Autarquia a sua recuperação e portanto agora 

deparamo-nos com a compra de um outro edifício que também não se sabe quando vai ser, ou se vai ser, 

recuperado, portanto este voto favorável em nada contraria tudo aquilo que se disse anteriormente, a 

fachada do Palacete deveria ser recuperada.” 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
02.07.14         6 

 

 

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO MUNICIPAL 2014 

 

 

“A atribuição de Medalha de Honra do Município e de Mérito Municipal constituem a maior distinção que 

a Câmara Municipal atribui a pessoas ou entidades que se distinguem ao longo da sua vida, ou carreira, 

pelos serviços prestados ao Município, em prol da sua população e do desenvolvimento de atividades que 

granjeiam o bom nome do Município. 
 

Assim propõe-se que em 2014 sejam atribuídas as seguintes medalhas de Mérito Municipal: 
 

Medalha de Mérito Artístico e Cultural a Manuel Oliveira Filipe, atual presidente da direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita, presidente da Sociedade 

Filarmónica Estrela Moitense e presidente do Grupo Tauromáquico Moitense. 
 

Medalha de Mérito Económico e Social a José Alberto Chula, proprietário de uma das maiores empresas 

do sector agropecuário a laboral no concelho da Moita, desde 1978. 
 

Medalha de Bons Serviços ao Município a Maria Zulmira Alface Ferreira, a primeira mulher a trabalhar 

ao serviço da Câmara Municipal da Moita.”  

 

 

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

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse que tinham idealizado alguma sugestão mas perante a unanimidade de 

opiniões a respeito desta proposta, concordam plenamente. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que em nome do BE não apresentou nenhuma proposta, mas em 

determinada altura verificou que, às vezes, as propostas nem sempre eram consensuais e está-se a falar de 

uma matéria da qual constam nomes de pessoas, portanto não se atreve a pôr em causa as pessoas que são 

propostas e tem todo o respeito por elas, daí manifestou a sua concordância com esta proposta. Justificou 

porque não apresentou proposta dizendo que em determinada altura sentiu-se um pouco desconfortável, 

porque cada vez que apresentava uma proposta normalmente não eram favoráveis, e daí pensar que a 

formula agora aplicada se calhar é a mais consensual, ou seja as propostas são apresentadas, vota 

favoravelmente se concordar com as mesmas e se não estiver de acordo tece as suas considerações, 

pensando que desta forma está-se a preservar as pessoas que são propostas, dando exemplos de várias 

sugestões que fez, anteriormente, e que foram recusadas. Disse ainda, que este ato é uma boa iniciativa que 

a Câmara Municipal toma em reconhecer os trabalhos das pessoas, incentivarmos e estimularmos até vidas 

de pessoas que se dedicam à comunidade e que dão o seu melhor, portanto as pessoas propostas merecem 

ser referenciadas no Dia do Município. 

Disse que queria fazer um pequeno reparo, que era, estas propostas deveriam vir acompanhadas de um 

pequeno histórico sobre as pessoas propostas, solicitando que futuramente o fizessem. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que como foi referido pelo Sr. Vereador Pedro Aniceto, o PS tinha 

algumas ideias para apresentar mas face à proposta apresentada pensamos que as ideias que têm podem 

aguardar para uma outra oportunidade, no entanto depararam-se com uma dificuldade que é a seguinte, os 

vereadores que já estão há mais tempo no executivo tem já uma ideia daquilo que foi atribuído e os 

vereadores do PS ficaram com algumas dúvidas, sugerindo que no próximo ano fosse feita uma relação das 

medalhas atribuídas, pelo menos, nos últimos anos para terem algum conhecimento e se houver 

coincidências não apresentarem. Salientou, também, que esta é uma área em que deve haver algum 

consenso e haver um esforço e um espírito de valorizar todas as pessoas, que nas várias áreas, tiveram 

relevância para o Concelho. 
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Sr. Presidente – Disse estar de acordo em fazer-se uma relação das pessoas já homenageadas até porque o 

histórico não vai muito atrás porque só a partir dos anos 90 é que este evento começou a ser regular, 

anteriormente já tinha havido algumas homenagens, mas ocasionais, portanto com certeza far-se-á e será 

enviada. 

Sobre as Biografias dos homenageados disse que, a Biografia mais completa que é lida no próprio dia, no 

Feriado Municipal, é feita com a colaboração das pessoas, portanto só depois da proposta ser aprovada é 

que lhes é comunicado, logo a capacidade de se fazer a Biografia, nesta altura, fica um pouco reduzida, no 

entanto vai-se tentar que as propostas sejam acompanhadas por umas notas mais detalhadas. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Ainda em relação à questão atrás falada sugeriu que cada força política 

poderia fazer chegar as propostas com as sugestões de nomes, atempadamente, à Presidência, e como uma 

proposta destas quando chega à reunião de Câmara já deveria reunir consenso, far-se-ia um breve encontro 

prévio onde fosse discutida cada sugestão até se encontrar o consenso e só depois se elaborava a proposta 

que se levaria a reunião de Câmara. 

 

Srª Vereadora Vivina Nunes – Disse querer fazer um pequeno comentário, nomeadamente que os nomes 

apresentados são inquestionáveis pelas razões que já foram apresentadas e congratulou a valorização do 

papel da mulher nesta casa salientando que sempre houve essa abertura, não sendo por acaso que 50% dos 

trabalhadores da Câmara Municipal são mulheres. No entanto, disse que gostaria de deixar um pequeno 

esclarecimento, não sabendo se entendeu mal, ou seja, na intervenção do Sr. Vereador Joaquim Raminhos 

este deu a entender que em anteriores mandatos, e como fez parte dos dois últimos, que qualquer proposta 

que veio da oposição foi rejeitada e isso não é verdade, acrescentando que alguns nomes foram 

atempadamente discutidos e este tipo de trabalho, que também foi este ano proposto pelo Sr. Presidente, de 

se apresentar antecipadamente os nomes, sobre eles falarem e chegar-se a um consenso, e que sempre se 

tentou que os nomes fossem consensuais, sendo que nem sempre vieram da bancada da CDU e não poderia 

ser de outra forma, houve nomes que vieram de outras bancadas e sempre foram bem aceites, mas nem 

todos os nomes podem ser consensuais até pela importância que tiveram na sociedade, mais disse que fica 

este pequeno esclarecimento, que pode ter sido uma leitura errada sua mas que quis clarificar para que 

ficassem todos com o mesmo nível de informação. 

 

Sr. Presidente – Disse que para o ano reitera esta questão e pode-se tentar fazer uma discussão mais 

atempada, se calhar numa reunião antes, uma discussão informal antes da proposta formal ser presente a 

reunião, acrescentando que provavelmente 90% dos nomes que até hoje foram selecionados foram 

consensuais, havendo alguns que não o foram e por isso não chegaram a ser propostos, e dentro daqueles 

que chegaram a ser propostos e homenageados haverá um ou outro que não reuniram consenso total, 

porque existe pessoas que são incontroversas e existem outras que são controversas, e estas diferenças 

naturalmente podem surgir, mas tem-se procurado, e pensa que se tem conseguido, ao longo dos anos que 

isto não se transforme numa guerra partidária e esse é um esforço que se deve manter, e este ano ainda bem 

que existe este consenso para que isso não aconteça, porque isso retira brilho até à própria homenagem e 

aquilo que as pessoas merecem. 

 

 

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

 

 

3. 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

“A alteração aos documentos previsionais agora proposta resulta da necessidade de reforçar algumas 

dotações orçamentais com vista a garantir a assunção de alguns compromissos no imediato. 
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Aproveitou-se também a presente alteração para incorporar na rubrica com a classificação de PP1 242 -08 e 

de orçamento 04 0701040107 – “Execução de Infraestruturas e Equipamentos em Urb. Inacabadas”, a 

verba decorrente da execução de um Seguro Caução, na importância de € 145.329,00, ficando a mesma 

consignada à execução da obra “Conclusão dos Trabalhos no Interior da Urbanização da Fonte da Prata”. 
 

Assim, propõe-se a aprovação da alteração ao orçamento nos termos dos documentos em anexo na 

importância total de € 260.829.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com quatro abstenções do PS e BE.  

 

 

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

 

 

4. CONTRATO DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DAS EMBARCAÇÕES EM MINIATURA 

 

 

“Na continuidade dos contactos encetados entre a Câmara de Lisboa e a Câmara da Moita, foi-nos solicitado 

a cedência de 4 embarcações em miniatura, com vista a integrar a exposição “Maresias – Lisboa e o Tejo, 

1850-2014” que irá estar patente de 12 de Julho a 15 de Dezembro de 2014, em um dos torreões do Terreiro 

do Paço. 
 

Neste sentido e considerando a importância do trabalho em parceria como uma mais-valia quer para a 

projecção da imagem da Câmara da Moita na cidade de Lisboa, quer na valorização e divulgação do nosso 

património e da nossa história local, desenvolveu-se o processo de cedência das 4 embarcações, 

descriminadas no quadro anexo a esta proposta. 
 

No seguimento desta acção, foi elaborado um Contrato de Cedência Temporária das Embarcações em 

Miniatura, a celebrar entre as duas entidades, a Câmara Municipal da Moita na qualidade de cedente e a 

Câmara Municipal de Lisboa, na qualidade de cessionária. Neste contrato constam as cláusulas de 

empréstimo, sobre a organização da exposição e o seu tempo de duração, o transporte e o seguro contra 

todos os riscos que abrange o tempo de permanência e do transporte. 
 

Ao apoiarmos esta iniciativa, estamos não só a contribuir para uma melhor divulgação e conhecimento do 

património e da história do concelho da Moita, como estamos também a criar um espaço de convivência 

com um património fluvial do Tejo que é portador de um tempo e de uma memória, aqui representadas nas 

miniaturas. 
 

Assim, ponderadas as razões e tendo em consideração o relevante interesse cultural da exposição “Maresias 

– Lisboa e o Tejo, 1850-2014”, organizada pela Câmara de Lisboa e promovida pelo Museu da Cidade, bem 

como o apoio da Câmara da Moita através do empréstimo das suas quatro embarcações em miniatura, 

propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação do presente Contrato de Cedência Temporária que 

vai em documento anexo.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  
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5. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA À BANDA MUSICAL DO ROSÁRIO 

 

 

“Atendendo a que a Banda Musical do Rosário é um grupo de excelente qualidade e é a única Banda 

Filarmónica existente no concelho. 
 

Sabendo que são os inúmeros concertos que realiza levando o nome do concelho para outros locais, 

envolvendo no total mais de 40 músicos. 
 

Tendo ainda em conta que, pelo elevado número de actuações, todo o material e fardamento de 

representação, sofre um elevado desgaste, proponho a atribuição de uma comparticipação financeira de 

4.000€ (quatro mil euros), contribuindo assim para uma representação mais digna de todos os músicos que 

compõem a Banda Musical do Rosário. 
 

Esta verba tem cabimento na rubrica 251.17-03.04.07.01.02.99 – 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.  

 

 

6. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AOS PLANOS DE ACTIVIDADES – MOVIMENTO ASSO-

CIATIVO 

 

 

“No âmbito do programa de intervenção municipal para o associativismo em vigor e considerando os 

vários pedidos relativos aos planos anuais de actividade, recepcionados até à data, são propostas as 

seguintes comparticipações financeiras às estruturas associativas: 

 

Planos de Actividade 

ENTIDADES Comparticipação 

Associação Moradores Bairro Novo - Pinhal da 

Areia 
250,00 € 

Associação Moradores da Zona Norte 250,00 € 

Associação Pára-quedistas do Sul 250,00 € 

Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho 250,00 € 

Clube Recreativo Cult. Desp. Brejos Faria 250,00 € 

Grupo Motard Motocoiso Sarilhos Pequenos 250,00 € 

Moto Clube Amigos da Moita 250,00 € 

Grupo Desportivo e Popular do Chão Duro 375,00 € 

Juventude Futebol Clube 375,00 € 

Núcleo Cicloturismo Moitense 375,00 € 

Rancho Folc. Fazendeiros B.Cheia Arredores 375,00 € 

Academia Recreativa e Musical 08 Janeiro 500,00 € 

Assoc.Desp.Náut.Alhosvedrense "Amigos Mar" 500,00 € 

Associação Naval Sarilhense 500,00 € 

Círculo de Animação Cultural Alhos Vedros 500,00 € 

Clube Recreativo do Palheirão 500,00 € 

Corpo Nacional Escutas - Alhos Vedros 500,00 € 

Grupo Desportivo da Fonte da Prata 500,00 € 

Grupo Desportivo dos Trabalhadores da CMM 500,00 € 

Grupo Desportivo e Recreativo Portugal 500,00 € 
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ENTIDADES Comparticipação 

Grupo Recreativo Familiar Bairro Gouveia 500,00 € 

Grupo "Os Indefectíveis" 750,00 € 

Sporting Clube Vinhense 750,00 € 

Centro Atletismo da Baixa da Banheira 1.000,00 € 

Rancho Etnog.Danças Cantares da Barra Cheia 1.000,00 € 

Sociedade Rec. e Cultural União Alentejana 1.000,00 € 

Sporting Clube Banheirense 1.000,00 € 

União Desportiva e Cultural Banheirense 1.000,00 € 

União Futebol Clube Moitense 1.000,00 € 

Clube União Banheirense "O Chinquilho" 1.500,00 € 

Ginásio Atlético Clube 1.500,00 € 

Sociedade Recreativa da Baixa da Serra 1.500,00 € 

 

A verba num total de 20.250€ (vinte mil, duzentos e cinquenta euros) tem cabimento na rubrica 2003/251-

03.04.07.01.02.99 “Apoios a Associações Culturais e Desportivas”.” 

 

 

Sr. Presidente – Acrescentou uma nota que lhe parece importante dar, na reunião que tiveram com o 

chamado “Fórum do Movimento Associativo”, em meados de Junho, aquilo que foi dito e o compromisso 

que foi assumido com as associações foi o seguinte: pensa-se que está na altura de se voltar a fazer a 

reavaliação dos apoios e da forma como os mesmos são dados, e já se está numa fase em que é importante e 

é necessário avançar-se para a contratualização dos apoios, através dos contratos-programa, como a própria 

legislação indica, e ainda não tinham sido criadas condições para se avançar, mas agora pensa-se que já 

existem condições, até porque tem-se vindo ao longo dos anos a apurar os critérios e a exigir algum grau de 

critério na prestação de contas, portanto pensa-se que já se está em condições de dar o passo seguinte para 

que, efetivamente, os apoios passem a ser contratualizados, com objetivos precisos que são apoiados em 

função disso, mas essa é uma alteração significativa que não tivemos condições de a fazer a tempo para 

vigorar no decurso do corrente ano, no entanto pensamos que em 2015 já se estará em condições para que 

esta alteração entre em vigor, por isso o que foi falado com as associações foi que este ano mantem-se os 

apoios como tem sido atribuídos nos anos anteriores, quer em termos de critérios quer em termos de valores 

(existem acertos mínimos por diversas causas imputadas às associações), e já se iniciou os trabalhos 

preparativos para que no próximo ano quando se estiver a aprovar apoios seja já na base dos contratos. 

 

 

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

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Relativamente ao proposto disse que, enquanto associativista e sempre 

no apoio às atividades do associativismo, que ainda bem que se chegou a esta ideia de se fazer alguma 

apreciação sobre a regulamentação de apoio ao movimento associativo, porque efetivamente para haver um 

maior rigor deveria haver um compasso de tempo para as associações apresentarem os seus planos e um 

outro compasso de tempo para que os técnicos da Câmara analisassem os planos, tirassem dúvidas e 

pedissem esclarecimentos e depois a atribuição das verbas era feita conforme o volume das atividades, as 

despesas que eram propostas. Mais acrescentou que os valores que são atribuídos às associações, 

atualmente, é muito uniforme pensando que é isso que desvirtua um pouco a questão de apresentar o Plano, 

logo pensa que é positivo estar-se a dar um passo noutro sentido, até porque quase todos os presentes são 

associativistas e quer-se que as associações tenham dignidade na sua atividade e merecem todo o respeito e 

por vezes é necessário ajudá-las a elaborar o seu Plano, relatando algumas situações, que ocorrem durante o 

ano, na associação da qual faz parte. 
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Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse não estar em desacordo com o conteúdo mas antes com a forma, ou 

seja, a Câmara Municipal apoia à cabeça, independentemente das necessidades das associações, mas não 

seria nessa revisão da forma protocolar de estimular pela atribuição depois da ação? Se não há uma forma 

de compor, de estimular a criatividade de investimento, porque uma coisa é dizer que “tenho este valor aqui 

certo e garantido, faça ou não faça uma coisa acontecer ou não acontecer”, premiar aqueles que conseguem 

ser mais criativos e mais realizadores era uma forma de fazer chegar a mensagem, também, às outras 

associações, portanto independentemente de votar favoravelmente veria com bons olhos uma forma reativa 

de subsidiar em vez de ser “toma lá o subsídio e agora aguardamos pela obra”. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que ao longo dos anos tem-se, sempre, vindo a tentar melhorar 

fazendo um pequeno historial sobre esta matéria que remonta ao mandato 2001/2005 em que neste mandato 

foram introduzidas um conjunto de alterações e foi criado um Regulamento com algumas melhorias para o 

movimento associativo e já nessa altura se falava na hipótese de se efetuar os contratos-programa, 

descrevendo em seguida o que se passou nos mandatos seguintes até à situação atual que deu origem à 

proposta ora apresentada, assim como à perspetiva de no próximo ano poderem finalmente fazer a 

contratualização dos apoios através dos contratos-programa. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Sobre o assunto, disse ser um defensor acérrimo dos contratos-programa, dos 

protocolos e da avaliação das atividades, e ao longo dos anos tem-se debatido por isto, e sabe que é 

intenção da autarquia fazê-lo porque esteve no encontro com o movimento associativo e louva esta 

iniciativa porque isto é uma questão de princípio e os valores atribuídos, constantes da proposta, todos 

sabem que são diminutos não são esses valores que premeia coisa nenhuma, para algumas coletividades é 

um sorriso, mas a Câmara Municipal pode sorrir para todas as coletividades dando uma ajuda, mas o que se 

deve efetivamente fazer é premiar quem trabalha e isso é através de um contrato-programa, através de uma 

avaliação consciente do seu Plano de Atividades e só depois atribuir verbas, porque para além do sorriso 

deve-se premiar essa atividade e principalmente estimula-la, mais disse que nas primeiras reuniões em que 

se falou deste assunto salientou a importância dos técnicos da autarquia, por exemplo, deslocarem-se às 

coletividades não no sentido da fiscalização mas sim para ajudarem os departamentos das coletividades a 

elaborarem um Plano de Atividades e como acredita que nos próximos anos a Câmara Municipal vai ter 

esta preocupação está solidário com a proposta apresentada. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Concorda com o que foi dito porque tem que se avançar e ser mais exigentes 

mas por outro lado não se pode descurar uma questão que é importantíssima e que é como é que o 

movimento associativo, e todas as pessoas sabem nos dias de hoje as particularidades que o movimento 

associativo tem comparado com há uns anos atrás, porque todos sabemos que o Concelho da Moita é forte 

em movimento associativo mas tem-se assistido gradualmente a uma diminuição de voluntariado para as 

direções e existem algumas associações que tem fechado e todas as pessoas sabem que, nesta altura, 

qualquer atividade que se faça numa coletividade é necessário dinheiro, as coisas feitas por boa vontade 

acabaram, portanto sem dinheiro não se consegue fazer nada. Mais acrescentou que devido às dificuldades 

financeiras a Câmara Municipal em 2012 não deu apoio nenhum ao movimento associativo e portanto seria 

de bom tom que durante este ano, que houve uma entrada extraordinária de verbas que tivessem 

compensado o movimento associativo. Em seguida realçou a importância do movimento associativo e todo 

o trabalho que o mesmo desenvolve, dando alguns exemplos e acrescentando que a falta de haver algum 

melhoramento no apoio financeiro pode inviabilizar o movimento associativo não para já, mas talvez a 

médio prazo porque as pessoas não estão para fazer trabalho voluntário e ainda porem dinheiro do seu 

bolso e cada vez será mais difícil se não houver atenção do Poder Central e do Poder Local para este 

problema. 

 

Sr. Presidente – Disse não ter a certeza se dar muito apoio financeiro é fortalecer ou enfraquecer o 

movimento associativo. Mais disse que não é possível e não é de todo desejável que algum dia se chegasse 

a um ponto, e nalguns momentos não se esteve longe desse ponto, que um diretor de uma determinada 

secção se zangue com outro diretor e fez um clube novo e veio à Câmara pedir dinheiro e a Câmara dava, e 

em determinados momentos tivemos uma proliferação de associações na base da divergência entre 

diretores, mas as associações são instituições da sociedade civil, tem que ser socialmente sustentadas ou 

então não tem razão de existir, não podem viver do apoio público, do subsídio, mas onde é que se passa 

esta fronteira do que é a subsidio-dependência e do que é o apoio necessário e suficiente, é uma discussão.  
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Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

Não votou o apoio ao GAC o Vereador Vítor Duarte por ser membro da Direção, assim como os vereadores 

Joaquim Raminhos e Edgar Cantante também não votaram no apoio à CACAV pelos mesmos motivos. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pela Srª Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

7. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES E ENTIDADES COM INTERVENÇÃO 

SOCIAL 

 

 

“Com vista a apoiar a intervenção das Instituições que, no Município da Moita, actuam na área social, a 

Divisão de Assuntos Sociais analisou os Planos de Actividades destas, a fim de atribuir um apoio financeiro 

aos programas e projectos que perspectivam uma maior e melhor inclusão social da população do concelho 

da Moita, considerando ainda o contexto actual de crise socioeconómica em que vivemos. 
 

Da apreciação dos Planos de Actividades, com base numa análise individual mas também comparativa, de 

todas as propostas, considerando sempre o trabalho anteriormente realizado, e atendendo ao número de 

valências de cada instituição, ao volume de acções, ao seu nível de abrangência, à qualidade do trabalho 

desenvolvido, à diversidade das áreas de intervenção e à vontade da sua expansão, mas tendo também em 

conta a participação das entidades em projectos que envolvam trabalho em parceria com a Câmara 

Municipal ou no âmbito das estruturas de parceria, sou a propor que a Câmara Municipal da Moita delibere 

atribuir os seguintes apoios financeiros no valor de 48.500,00 € (quarenta e oito mil e quinhentos euros), de 

acordo com o quadro em anexo. 
 

Os encargos com a presente atribuição têm efeitos financeiros no valor de 48.500,00 € na rubrica 03 

0407010299 – Apoio a Instituições de Solidariedade Social.”  

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

Não votou o apoio à Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros o Vereador Miguel Canudo por ser seu 

Vice-provedor.  

 

 

8. NORMAS DE PROCEDIMENTO – AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 

 

“O Decreto-Lei 399-A/84 de 28 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº7/2003 de 

15 de Janeiro e o Decreto-Lei 55/2009 de 5 de Março, regulam as competências dos municípios na 

implementação das medidas de apoio aos alunos da educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico. 
 

O Programa de Ação Social Escolar é desenvolvido com base na legislação anteriormente referida, bem 

como, no despacho publicado anualmente, que regula as condições da sua aplicação. 
 

No sentido de uniformizar procedimentos de forma mais célere e eficaz foi elaborado o presente documento 

que reflete a legislação atualmente em vigor, sem prejuízo da restante legislação subsidiária, incluindo a 

que venha a ser posteriormente publicada.  
 

Neste contexto colocamos à consideração as “Normas de Procedimento de Ação Social Escolar” em anexo. 

Mais se informa que de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº7/2003 de 15 de 

Janeiro as mesmas obtiveram parecer favorável na reunião de CMEM, no passado dia 19 de Junho, 

conforme ata anexa.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

9. CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO EM REGIME DE ARRENDAMENTO DE FOGOS 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – LISTAS PROVISÓRIAS 

 

 

“Na continuidade do processo de concurso para atribuição em regime de arrendamento de fogos 

propriedade do Município, aberto por deliberação de Câmara de 26.03.2014, encontra-se concluído o 

respetivo processo de apuramento dos concorrentes nos termos do Decreto Regulamentar nº 50/77, de 11 de 

Agosto, considerando os fogos vagos em condições de atribuição. 

 

De acordo com o art. 9º do citado Decreto Regulamentar, deverá a Câmara Municipal deliberar a 

publicação das listas provisórias de classificação, a seguir mencionadas e que se anexam: 

 

- Lista provisória de concorrentes admitidos a concurso por ordem de entrada de processo; 

- Lista provisória dos concorrentes apurados como efetivos por ordem decrescente de pontuação; 

- Lista provisória dos concorrentes apurados como suplentes por ordem decrescente de pontuação; 

- Lista provisória dos concorrentes excluídos.” 

 

 

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 transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 

 

 

10. ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS CONSIDERADOS ABANDONADOS NA VIA PÚ-

BLICA 

- NOMEAÇÃO DA COMISSÃO 

 

 

“Os veículos são considerados abandonados na via pública, após a sua remoção, desde que não sejam 

reclamados pelos proprietários (art. 163º a 165º do Código da Estrada) e após consulta a diversas entidades, 

conforme informação técnica anexa. 
 

É necessário também, após o cumprimento dos requisitos atrás referidos, que a Câmara Municipal declare 

esse abandono e a sua aquisição por ocupação por parte do Município. 
 

Para essa tomada de decisão é necessário um relatório, elaborado por uma Comissão que avalie o estado de 

conservação dos veículos. 
 

Dessa avaliação resultará uma seleção dos veículos que se considera que ainda têm condições para circular 

e poderem ser alienados ou serem integrados na frota municipal e os que constituem os veículos em fim de 

vida. 
 

Face ao exposto propõe-se a aprovação da Comissão composta pelos seguintes elementos: 
 

Membros efetivos: Engº Pedro Vasco Neves Rodrigues 

  Engª Eduarda Maria Alves Gomes 

  Chefe de serviços de Higiene e Limpeza Mário António Louro Cortes Rosário 
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Membros Suplentes: Engª Maria João da Marta Alves Perdiz 

  Encarregado Raúl Manuel Santos Pereira. 
 

Anexa-se informação técnica detalhada e parecer jurídico de suporte.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com uma abstenção do PS.  

 

 

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

minuta. Eram dezassete horas e dez minutos. 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                               

 

 

 

             ______________________________________ 

 

 

 

                 A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                       ______________________________________ 


