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Aos sete dias do mês de Maio 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. 
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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.  

 

 

O Sr. Presidente informou que no próximo sábado, às 10 horas, no Salão Nobre, sob proposta da 

Assembleia Municipal, haverá um encontro, onde existirá dois momentos, no primeiro dar-se-á a conhecer 

aos membros da Assembleia a organização da Câmara Municipal e a estrutura dos serviços e depois 

realizar-se-á uma visita aos dois serviços operacionais, nomeadamente ao Matão e à Socorquex para que os 

membros da Assembleia conheçam, naturalmente que os vereadores que queiram estar presentes estão 

automaticamente incluídos na convocatória. 

 

 

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 – Perguntou sobre o Relatório dos Atos da Câmara que é apresentado 

trimestralmente, porque o último que foi entregue aos membros da Assembleia Municipal os vereadores da 

Câmara não tiveram acesso aos mesmos. 

Outra questão que tem a colocar é sobre o lixo, porque como se sabe houve dois dias de greve da Amarsul e 

possivelmente a recolha algo tardia nalgumas ruas deveu-se ao facto de o trabalho ter ficado acumulado  e 

ser difícil de retomar normalmente, no entanto estranhou que ruas perto umas das outras, numas tenho sido 

logo efetuada a recolha e noutras demorou cerca de uma semana, dando alguns exemplos e lamentando 

porque esta situação causa alguns problemas, perguntando como está a situação relativamente a este 

assunto. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Questionou se houve alguma decisão tomada em reunião de câmara, ou 

alguma decisão da competência de algum vereador que tenha provocado um aumento grande nas taxas das 

esplanadas?  

Disse querer expor uma situação que não acha muito correta, ou seja, constatou que os abrigos dos 

autocarros estavam cheios de cartazes publicitários do festival da liberdade, se fosse outra coisa qualquer 

provavelmente achar-se-ia que não fazia sentido porque ficou um bocado inestético e se fosse de outra 

coisa qualquer com certeza que a todos incomodaria, mas percebe porque quem quer fazer promoções de 

eventos não tem grandes soluções, porque se se coloca nas paredes está-se a estragar as paredes de 

proprietários privados mas também fica mal a forma como foi feito, portanto fica bem um comentário 

porque a Câmara Municipal está associada a este evento.  

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que já foi levantada a questão da iluminação na avenida frente à Quinta 

da Fonte da Prata e continuava-se a verificar que ficam acesas, no entanto pensa que o problema já está 

resolvido pois foi verificar e já não o estavam, tal como as luzes dos espaços exteriores das escolas 

também, no Verão, acendem às dezoito horas e parece-lhe que não se justifica. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer referir um aspeto que tem a ver com o folheto que tem em 

mãos e que se refere à recolha dos óleos usados, pensando que o mesmo é uma medida meritória, porque 

levar este folheto a todos os munícipes é uma medida muito importante, porque normalmente as pessoas 

queixam-se que a recolha dos óleos é uma questão que ainda não está generalizada, pensando no entanto 

que a rede ainda será para complementar porque por exemplo em Alhos Vedros são poucos os postos para a 

extensão que tem a freguesia, acredita pois que esta seja uma fase de arranque e que era importante a sua 

expansão, perguntando se havia mais alguma informação a dar sobre este assunto o que agradecia. 
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Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre a recolha dos lixos disse que realmente a greve causou transtornos, 

não só no Concelho da Moita, mas em todos os concelhos da Península, mas é o efeito da greve pensando 

no entanto que ao final do dia de hoje ficará tudo regularizado, dizendo em seguida que apesar de tudo 

também é importante perceber quais as razões porque as pessoas fizeram greve, explicando-as.  

Acerca da iluminação na Quinta da Fonte da Prata disse que não está já resolvido porque é um problema 

mesmo da EDP, com um posto de transformação, que tem que se fazer uma alteração mas ainda não está 

feito, mas esperamos que esteja resolvido muito em breve. 

Sobre a recolha dos óleos usados disse ser uma excelente iniciativa que a Câmara Municipal aprovou, e 

quanto aos pontos de recolha se funcionar bem nesta primeira fase pois com certeza que se aumentará, no 

entanto disse constatar-se que as pessoas dentro dos oleões até despejam lixo doméstico por isso espera-se 

que, nesta fase, funcione melhor, com a publicidade que vai ser distribuída e com um funil que irá ser 

também distribuído, não chegará a todas as casas mas já ajuda.  

 

Sr. Vereador João Romba – Sobre a questão da decisão que tenha provocado o aumento da taxa das 

esplanadas disse que foi decidido na Câmara a alteração aos regulamentos, mas o que alterou, de facto, foi a 

Lei e os seus entendimentos, no entanto a Câmara Municipal está a tentar encontrar formas de as pessoas 

pagarem o mesmo que pagavam, só que com as restrições da Lei está a ser difícil, no entanto a questão já 

está identificada e está-se a tentar encontrar a melhor solução. 

 

Sr. Presidente – Explicou que, basicamente o que se passou tanto quanto lhe foi explicado, é que antes a 

Câmara fazia a medição por metro linear e agora as medições são por metro quadrado e como é óbvio isto 

dá diferenças, portanto esta é uma questão que já foi dito aos serviços para avaliarem bem, porque a 

intenção política é que em 2014 não haja nenhum aumento de taxas, e esta questão começou a surgir 

quando as pessoas começaram a vir renovar as licenças para este ano, portanto está-se a avaliar e vai-se 

fazer tudo para que não haja aumentos de taxas. 

Em relação ao relatório da assembleia municipal, é verdade, já tinham chegado à conclusão que este 

deveria ser também distribuído aos vereadores, se não o foi desta vez foi por lapso mas irá providenciar 

para que o seja, ainda, desta vez e com certeza nas próximas. 

Sobre os cartazes do festival da liberdade disse que ainda não viu, mas está plenamente de acordo, porque 

não é o sítio para se colocar propaganda de espécie nenhuma, portanto vai indagar quem foi e pensa que 

situações destas não se podem repetir. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que queria fazer referência a um folheto muito pequeno mas que é 

de um acontecimento muito grande, que é a “10ª Mostra de Projetos e Produtos Biológicos”, pensando que 

em boa hora a Câmara Municipal se associou a esta iniciativa e tem que se fazer referência ao bom trabalho 

que se tem desenvolvido nesta matéria, e esta Mostra, em termos regionais acaba por ser já uma referência 

pelo trabalho que vem a ser feito nesta área.  

 

Sr. Presidente – Informou que no dia de hoje durante a manhã procederam-se a diversos cortes, em ligações 

irregulares, de água no Bairro PER, no Vale da Amoreira, esclarecendo que havia no local situações 

complicadas e de vez em quando tem que se fazer alguma intervenção, que não é fácil porque os 

trabalhadores da Câmara Municipal tem que se fazer acompanhar por forças de segurança, porque sozinhos 

não o conseguem, portanto foi uma intervenção preparada e fez-se diversos cortes. 

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 
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A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO 

 

 

 “O Município da Moita mediante a celebração de um contrato com a Agência Nacional de Compras 

Públicas, E.P.E., (ANCP) aderiu enquanto entidade compradora voluntária, ao Sistema Nacional de 

Compras Públicas, podendo usufruir das condições definidas no acordo quadro estabelecido, relativo ao 

fornecimento de combustíveis rodoviários. 
 

Nos termos da cláusula 2.ª do contrato de adesão, o Município da Moita ficou adstrito, ao dever de 

negociar, adjudicar a aquisição e celebrar os contratos com as entidades fornecedoras nas condições 

expressas no acordo quadro, nomear um gestor de serviço responsável pela gestão do contrato celebrado ao 

abrigo daquele acordo, bem como comunicar quaisquer alterações a essa nomeação. 
 

No âmbito do fornecimento de combustíveis rodoviários a ANCP celebrou o acordo quadro “ANCP n.º 2.1 

– Combustíveis Rodoviários” relativo ao lote 1 – aquisição de combustíveis em posto de abastecimento 

públicos, lote do concurso público para selecção de fornecedores de combustíveis rodoviários.  
 

Dado o exposto é intenção do Município celebrar um contrato válido pelo período de 3 anos, ao abrigo do 

referido “Acordo Quadro ANCP n.º 2.1. Combustíveis Rodoviários” celebrado entre a ANCP e as empresas 

Petróleos de Portugal – Petrogal, SA, Repsol Portuguesa, SA e BP Portuguesa, SA, para aquisição de 

combustíveis rodoviários em postos públicos de abastecimento. 

 

Assim,  

Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nas alíneas f) e d) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, da qual faz parte integrante, delibere:  

 

1 - Contratar e autorizar a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar 

 

Nos termos do n.º 1, do artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, e 

posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei 131/2010 de 14 de 

Dezembro contratar a aquisição de combustíveis, pelo período de dois anos, em postos de abastecimento 

públicos, para a frota Municipal ao abrigo do “Acordo Quadro ANCP n.º 2.1 – Combustíveis Rodoviários” 

desenvolvido pela ANCP, e autorizar a realização da respectiva despesa.  
 

A despesa estimada inerente ao contrato a celebrar, pelo período de três anos, será de € 975.780,00 

(Novecentos e setenta e cinco mil setecentos e oitenta euros) + IVA á taxa legal em vigor, que perfaz um 

montante global de € 1.200.209,40 (Um milhão duzentos mil duzentos e nove euros e quarenta 

cêntimos), considerando a previsão de consumos definida no n.º 3 da cláusula 1.ª do convite, o desconto 

por litro de 0,07 € definido no caderno de encargos do procedimento e o preço de referência sem IVA, 

definido no site da Direção Geral de Energia e Geologia, www.dgeg.pt, no dia 29 de Abril de 2014 no 

valor de € 1,088 para o gasóleo e de € 1,285 para a gasolina 95 octanas, pelo que nos termos da alínea b), 

do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, é à Câmara Municipal que compete autorizar a 

despesa e proferir a decisão de contratar. 

 

2 - Escolher o procedimento de formação do contrato 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º do CCP, escolher o procedimento constante do artigo 259.º do 

CCP para celebração do contrato ao abrigo do Acordo Quadro “Combustíveis Rodoviários (2012) AQ – CR 

(2012)” porque este foi celebrado na modalidade prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 252.º do CCP, ou 

seja com várias entidades. 

http://www.dgeg.pt/
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3 - Aprovar as peças do procedimento 

 

De acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 40.º, do CCP, aprovar as peças do procedimento, que são o 

convite à apresentação das propostas e o caderno de encargos, que seguem os termos definidos no caderno 

de encargos do acordo quadro, e que se anexam à presente Informação - Proposta dela fazendo parte 

integrante. 

 

4 - Entidades a convidar para apresentar proposta 

 

Nos termos do n.º 1, do artigo 259º, do CCP, a entidade adjudicante deve dirigir um convite a todos os co-

contratantes do acordo quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações objeto 

desses contratos e que neste caso são:  

 

Petróleos de Portugal – Petrogal, SA,  

Repsol Portuguesa, SA 

BP Portuguesa, SA. 

 

5 - Designar o júri do procedimento e delegar competências 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP designar o júri do procedimento de formação do 

contrato abaixo identificados, ao qual compete conduzir os procedimentos e, nomeadamente, proceder à 

apreciação das propostas, elaborar os relatórios de análise das propostas e proceder à audiência prévia, de 

acordo com o disposto no artigo nº 69º e 147º do CCP. 

 

Nos termos conjugados e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do CCP e no artigo 35.º e seguintes 

do Código de Procedimento Administrativo, delegar no Júri do Procedimento de formação do contrato 

competências para: 

 

a) Prestar por escrito esclarecimentos e rectificar erros ou omissões das peças do procedimento nos 

termos do artigo 50.º do CCP; 

 

b) Analisar e decidir sobre erros e omissões identificadas pelos interessados ao abrigo do disposto no 

artigo 61.º do diploma anteriormente referido; 

 

c) Decidir a prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas nos termos do artigo 64.º 

do CCP. 

 

Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP, propõe-se a seguinte constituição do júri: 

 

Membros efectivos: 

 

   Presidente: Dr. Artur Veríssimo, Coordenador do Gabinete de Aprovisionamentos 

  

   1º Vogal: Eng.ª Maria João Perdiz, Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos que 

Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

 

   2º Vogal: Eng.º Pedro Rodrigues – Chefe da Divisão de Obras e Oficinas  

 

Membros suplentes: 

 

   1º Vogal: Maria Graça Santos Técnica do Gabinete de Aprovisionamentos  

 

   2º Vogal: Antónia Valente – Assistente Técnico do Departamento de Obras Serviços Urbanos. 
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6 – Nomeação do Gestor do Contrato 

 

De acordo com a alínea c) do artigo 6.º do caderno de encargos do procedimento que deu origem ao acordo 

quadro, é obrigação da entidade adquirente, a nomeação de um gestor de categoria responsável pela gestão 

do contrato celebrado ao abrigo do acordo quadro e comunicar quaisquer alterações dessa nomeação, pelo 

que se propõe a nomeação do Dr. Artur José Calado Veríssimo, coordenador do Gabinete de 

Aprovisionamentos. 

 

7- Cabimentação  

 

Considerando que o presente procedimento terá início em Agosto de 2014 propõe-se que o montante 

estimado a onerar o orçamento de 2014 seja de 3/12 do montante total anual, que representa um montante 

estimado de € 81.315,00 (Oitenta e um mil trezentos e quinze euros) + IVA à taxa legal em vigor no 

montante de € 18.702,45 (Dezoito mil setecentos e dois euros e quarenta e cinco cêntimos) cujo montante 

global é de € 100.017,45 (Cem mil e dezassete euros e quarenta e cinco cêntimos). 
 

Em 2015 deverá ser cabimentado o montante estimado de € 325.260,00 (Trezentos e vinte cinco mil 

duzentos e sessenta euros) + IVA à taxa legal em vigor, no montante de € 74.809,80 (Setenta e quatro mil 

oitocentos e nove euros e oitenta cêntimos) que cujo montante global é de € 400.069,80 (Quatrocentos mil 

e sessenta e nove euros e oitenta cêntimos). 
 

Em 2016 deverá ser cabimentado o montante estimado de € 325.260,00 (Trezentos e vinte cinco mil 

duzentos e sessenta euros) + IVA à taxa legal em vigor, no montante de € 74.809,80 (Setenta e quatro mil 

oitocentos e nove euros e oitenta cêntimos) que cujo montante global é de € 400.069,80 (Quatrocentos mil 

e sessenta e nove euros e oitenta cêntimos). 
 

Considerando que o contrato termina em 31 de Julho de 2017, nesse ano deverá ser cabimentado o 

montante estimado de € 243.945,00 (Duzentos e quarenta e três mil novecentos e quarenta e cinco euros) + 

IVA à taxa legal em vigor, no montante de € 56.107,35 (Cinquenta e seis mil cento e sete euros e trinta e 

cinco cêntimos) que cujo montante global é de € 300.052,35 (Trezentos mil e cinquenta e dois euros e trinta 

e cinco cêntimos). 

 

O encargo em referência deverá onerar as rubricas: 

 

2014 

 

04 02010201 – Gasolina 26400 litros/ano * (1,285 - 0,07) /12*3 = € 8.019,00 + IVA à taxa legal em vigor 
 

04 02010202 - Gasóleo 288000 litros/ano * (1,088 -0,07) /12*3 = € 73.296,00 + IVA à taxa legal em vigor 

 

2015 

 

04 02010201 – Gasolina 26400 litros/ano * (1,285 - 0,07) = € 32.076,00 + IVA à taxa legal em vigor 
 

04 02010202 - Gasóleo 288000 litros/ano * (1,088 -0,07) = € 293.184,00 + IVA à taxa legal em vigor 

 

2016 

 

04 02010201 – Gasolina 26400 litros/ano * (1,285 - 0,07) = € 32.076,00 + IVA à taxa legal em vigor 
 

04 02010202 - Gasóleo 288000 litros/ano * (1,088 - 0,07) = € 293.184,00 + IVA à taxa legal em vigor 

 

2017 

 

04 02010201 – Gasolina 26400 litros/ano * (1,285 - 0,07) /12*9 = € 24.057,00 + IVA à taxa legal em vigor 
 

04 02010202 - Gasóleo 288000 litros/ano*(1,088 -0,07) /12*9 = € 219.888,00 + IVA à taxa legal em vigor” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que acham muito bem que este processo se desenvolva com a prévia 

consulta à agência de Compras Públicas e todo o processo é transparente, fazendo em seguida uma 

apreciação à proposta apresentada e acrescentando que concordam com a consulta à Agência mas no 

entanto existem algumas questões que desconhecem e na sequência disso o sentido de voto será a 

abstenção. 

Questionou se, após a celebração do contrato pelo prazo dos três anos, o valor unitário do combustível se 

mantém no decurso do prazo fixado, uma vez que o preço dos combustíveis tem uma grande oscilação. 

 

Sr. Presidente – Disse que não quer fazer afirmações taxativas, mas o que tem de ideia é que em princípio o 

preço deverá ser para os três anos, porque essa é uma das condições da oferta, ou seja os concorrentes 

podem oferecer, dentro da variação que fazem para ganhar o concurso, um preço fixo para os três anos ou 

eventualmente, um preço com uma taxa de atualização previamente definida anualmente, e o que vem 

sendo habitual é o valor ser fixo para os três anos. 

 

 

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

abstenções do PS. 

 

 

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

 

 

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATOS DE AVENÇA 

 

 

“O Departamento de Obras e Serviços Urbanos, manifestou através das informações que se juntam, 

carências de pessoal, designadamente ao nível da carreira de Assistente Operacional, que a não serem 

colmatadas, colocam em risco a operacionalidade de alguns serviços afetos ao Departamento referido. 
 

Assim, nos termos do nº11 do art.º 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do nº 10 do art.º 75º da Lei 

nº66-B/2012, de 31 de dezembro, do nº8, do art.º 26º da Lei nº64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea a) 

do nº2 do art.º 22º, da Lei nº55-A/2010, de 31 de dezembro conjugado com o disposto no nº4 do mesmo 

artigo e do nº1, do art.º 6º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, na redação dada pelo art.º 20º da 

Lei nº3-B/2010, de 26 de abril, a celebração e renovação de contratos de avença dependam de parecer 

favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido na alínea a) do nº2, do art.º 

35º e nº1 do art.º 94º, da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis nº(s) 64-A/2008, de 27 de 

fevereiro e 3-B/2010, de 28 de abril. 
 

Consultado o INA, Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, para a 

verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, nos termos do nº1 do art.º 4º, da 

Portaria nº48/2014, de 26 de fevereiro, foi prestada a seguinte informação: “Informamos que não existem 

trabalhadores em situação de requalificação com o perfil pretendido por esse organismo.”  
 

Pelo que, e para os efeitos previstos no nº11 do art. 75º da Lei nº83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado 

com o disposto no nº4 do mesmo artigo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer 

favorável, à celebração de três contratos de avença, para a contratação de 2 motoristas de pesados, e 1 

tratador apanhador de animais pelo período de 1 ano, eventualmente renovável, pelo valor global de 7.920 

euros por contrato, a pagar em 12 prestações mensais. 
 

Os encargos resultantes irão onerar a rubrica orçamental – 04.01.01.07, pelo que em observância das regras 

legais invocadas, submeto a presente a aprovação.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que tem a ideia que nas propostas anteriormente apresentadas em 

reunião sobre contratos de avença havia mais informação do que a apresentada agora, perguntando se existe 

algum concurso para depois avençar estas pessoas. 

 

Sr. Presidente – Informou que a proposta que foi presente a uma outra reunião sobre esta matéria era a 

renovação de avenças já existentes e que todos os anos tem que ser aprovado e aí já são identificados os 

intervenientes, neste caso, nos termos da Lei, tem que ser consultadas três pessoas e depois são avaliadas as 

condições. 

 

Srª Vereadora Vivina Nunes – Disse que realmente a proposta remete para informações que se juntam, e as 

mesmas não estão juntas, portanto irá solicitar aos serviços que as forneçam, sendo que estas informações 

já indicam quais as pessoas que poderão desempenhar as funções. 

 

 

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

abstenções do PS. 

 

 

3. FÉRIAS JOVENS 2014 – CONTRATAÇÃO DE MONITORES EM REGIME DE TAREFA 

 

 

“Nos termos do nº11 do art.º 73º da Lei nº83-C/2013, de 31 de dezembro, do nº11 do art.º 73º da Lei nº83-

C/2013, de 31 de dezembro, nº10 do art.º 75º da Lei nº66-B/2012, de 31 de Dezembro, do nº8, do art.º 26º 

da Lei nº64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea a) do nº2 do art.º 22º, da Lei nº55-A/2010, de 31 de 

Dezembro conjugado com o disposto no nº4 do mesmo artigo e do nº1, do art.º 6º do Decreto-Lei 

nº209/2009, de 3 de setembro, na redação dada pelo art.º 20º da Lei nº3-B/2010, de 28 de Abril, a 

celebração de contratos de tarefa dependam de parecer favorável do órgão executivo relativamente à 

verificação do requisito referido na alínea a) do nº2, do art.º 35º e nº1 do art.º 94º, da Lei nº12-A/2008, de 

27 de fevereiro, alterada pelas Leis nº(s) 64-A/2008, de 27 de fevereiro, e 3-B/2010, de 28 de abril. 
 

Consultado o INA, Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, para a 

verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, nos termos do nº1 do art.º 4º, da 

Portaria nº48/2014, de 26 de fevereiro, foi prestada a seguinte informação: “Informamos que não existem 

trabalhadores em situação de requalificação com o perfil identificado por esse organismo.”  
 

Assim, nos termos informados pelo serviço, e para os efeitos previstos no nº11 do art. 73º da Lei nº83-

C/2013, de 31 de dezembro, conjugado com o disposto no nº4 do mesmo artigo, propõe-se que a Câmara 

Municipal, delibere emitir parecer favorável, à celebração de contratos de prestação de serviço, em regime 

de tarefa, no âmbito do projecto Férias Jovens 2014, tendo aqueles por objecto o acompanhamento e 

dinamização de grupos de crianças e jovens com idades entre os 8 e os 14 anos, em actividades de tempos 

livres, de modo a assegurar três turnos quinzenais, com a remuneração de € 300 (trezentos euros), acrescido 

de IVA se devido, por turno, não ultrapassando o valor global da proposta os € 9.225 (nove mil duzentos e 

vinte cinco euros, com IVA incluído). 
 

Os encargos resultantes irão onerar a rubrica 03.06.02.03.05.73, pelo que em observância das regras legais 

invocadas submeto a presente a aprovação.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
07.05.14         9 

 

 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Romba 

 

 

4. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA LOJA Nº07 COM A ATIVIDADE DE CAFÉ, SITA NO 

MERCADO MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA 

 

 

“O Regulamento Municipal de Mercados Fixos de Venda a Retalho, prevê no nº 1 do Artº 5º C, que quando 

um lugar posto em praça não seja arrematado, possa ser autorizada a sua utilização até à realização da nova 

Hasta Pública. 
 

Em 05/01/2008, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, um conjunto de normas para a referida 

atribuição. 
 

No dia nove de abril do corrente ano, veio a Srª Claudia Sofia Camacho, solicitar a atribuição a título 

provisório da loja nº 07, sita no Mercado Municipal do Vale da Amoreira, para a atividade de café, assim 

como o pagamento da mesma em 12 prestações mensais. 
 

 De acordo com o estipulado no nº 1 da supracitada deliberação de Câmara Municipal, a atribuição da 

referida loja é efetuada mediante o pagamento de 1500.00€.  
 

De acordo com o ponto b2) da alínea b) do nº 1 do art.º 44º da Tabela de Taxas, anexa ao Regulamento de 

Taxas do Município da Moita, pela utilização da loja é devida a taxa mensal de 135.85 €. 

 

Assim, proponho: 
 

1 - Enquadrando-se o pedido no atrás exposto, seja concedida a atribuição a título provisório da referida loja. 
 

2 - Que o valor de 1500.00€, seja fracionado em 12 prestações mensais consecutivas, no montante de 

125.00€ cada, acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa legal em vigor.” 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

5. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº57, COM A ATIVIDADE DE ROUPAS NA FEIRA SE-

MANAL DA MOITA 

 

 

“No dia dezasseis do mês de abril do ano de dois mil e catorze, foi rececionado requerimento em nome de 

Maria da Natividade Victória Figueiredo Tomaz, residente na Rua das Descobertas nº 13 r/c direito - 

Afonsoeiro, adjudicatária do espaço de venda nº 57, com a atividade de roupas, na feira  semanal, no qual 

solicitava a desistência do direito ao uso do mesmo.  
 

Assim, proponho: 
 

Que ao abrigo da alínea c) do Art. 28º do Regulamento da Atividade de Comercio a Retalho não Sedentária 

do Município da Moita, seja aceite a renúncia da titular.” 

 

 

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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6. RETIFICAÇÃO E SUBMISSÃO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA MOITA DO 1º RELATÓRIO DE 

ESTADO DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DA MOITA (REOTMM-|) 

 

 

 “De acordo com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), consubstanciado no 

Decreto-Lei nº380/99, de 22 de setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de 

fevereiro (sexta alteração), nomeadamente no n.º 3 do artigo 146º, cabe à câmara municipal elaborar, de 

dois em dois anos, um relatório sobre o estado do ordenamento do território a nível local, a fim de o 

submeter à assembleia municipal. Este relatório deve traduzir o balanço da execução dos instrumentos de 

gestão territorial em vigor no concelho da Moita, bem como aferir os níveis de coordenação interna e 

externa obtidos, fundamentando uma eventual necessidade de revisão. 
 

Considerando que foram cumpridos dois anos desde a aprovação do Plano Diretor Municipal da Moita 

(PDM da Moita), que entrou oficialmente em vigor no dia 27 de maio de 2010 com a publicação do Aviso 

n.º 10488/2010 no Diário da República n.º 102, 2ª série, de 26 de maio de 2010, e da Portaria n.º 289/2010, 

de 27 de maio, que publicou a delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o concelho da 

Moita, pretende-se satisfazer esta exigência legal considerando que é o PDM da Moita o principal 

instrumento de gestão territorial em vigor no concelho da Moita.  
 

Após a elaboração do 1º Relatório de Estado do Ordenamento do Território do Município da Moita, adiante 

designado por REOTMM-I, a Câmara Municipal da Moita deliberou a 20 de novembro de 2013, nos termos 

do n.º 5 do artigo 146º do RJIGT, a abertura de um período de discussão pública de 30 dias que decorreu 

até ao dia 3 de janeiro de 2014. Findo o período de discussão pública, foi registado apenas um único 

contributo. 
 

O período em análise do REOTMM-I refere-se aos dois primeiros anos de implementação do PDM da 

Moita, compreendido entre maio de 2010 e maio de 2012, mas procura refletir também sobre um período 

de uma década, entre 2000 e 2010, que antecedeu a sua entrada em vigor. Nesta década, decorreu o 

processo de revisão do PDM da Moita, após a estabilização dos seus elementos constitutivos, e ocorreram 

também importantes processos de transformação no território da Área Metropolitana de Lisboa que se 

refletiram e refletem hoje na exequibilidade do plano e que mereceram por isso ser analisados. 
 

O relatório apresenta uma breve caracterização territorial e socioeconómica do concelho da Moita, feita 

através do levantamento dos seus principais indicadores, procedendo a uma avaliação crítica da realidade 

do território e como este tem evoluído na sua generalidade. Foi efetuado o levantamento de todos as 

solicitações de obras particulares no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) de 

forma a ter presente quais as tendências e o dinamismo da intervenção privada em matéria de novas 

operações urbanísticas e de como o PDM da Moita tem atuado em termos de regulação e controlo dessas 

operações. Enunciam-se ainda algumas conclusões resultantes do processo de análise e de monitorização, 

bem como se deixam importantes recomendações para o futuro da intervenção municipal no processo de 

transformação do território no concelho da Moita, e não só, num cenário que se afigura cada vez mais 

incerto. 
 

Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 146º do RJIGT, proponho a submissão da versão final do REOTMM-I 

à apreciação da Assembleia Municipal da Moita, retificado de acordo com os contributos recebidos durante 

o período de discussão pública de 30 dias e com o resultado de uma mais aprofundada ponderação dos 

projetos previstos em programa de execução. Essa retificação consubstancia-se nas seguintes alterações ao 

documento original: 
 

a) Alteração da classificação do projeto relativo à Estação de Tratamento de Águas (ETA) da Moita 

(ver nº6.2 do quadro de sistematização do Eixo 2 – Qualificar o tecido urbano e o ambiente – página 

27) de ABANDONADO para POR EXECUTAR; 
 

b) Alteração da classificação do projeto relativo ao Plano Municipal de Ambiente e Agenda 21 Local 

(ver nº11 do quadro de sistematização do Eixo 2 – Qualificar o tecido urbano e o ambiente – página 

27) de ABANDONADO para POR EXECUTAR; 
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c) Alteração da classificação do projeto relativo ao Núcleo Museológico da ex-Socorquex (ver nº4.3. do 

quadro de sistematização do Eixo 6 – Adequar os equipamentos coletivos ao desenvolvimento do 

concelho - página 31) de ABANDONADO para POR EXECUTAR (SUSPENSO); 
 

d) Alteração da classificação do projeto relativo ao Arquivo Municipal (ver nº4.4. do quadro de 

sistematização do Eixo 6 – Adequar os equipamentos coletivos ao desenvolvimento do concelho - 

página 31) de ABANDONADO para POR EXECUTAR (SUSPENSO); 
 

e) Alteração da classificação do projeto relativo ao Centro de Treinos da Baixa da Banheira - União 

Banheirense (ver nº5.4. do quadro de sistematização do Eixo 6 – Adequar os equipamentos coletivos 

ao desenvolvimento do concelho - página 31) de ABANDONADO para POR EXECUTAR; 
 

Em anexo à presente proposta, a versão final do REOTMM-I.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse estar-se em presença de um documento muito importante porque o 

mesmo remete-nos para uma reflexão sobre o sentido de desenvolvimento do Concelho e apesar de ser uma 

análise à aplicação do PDM demonstra-nos o sentido para o qual andamos a trabalhar, daí ter sugerido, a 

primeira vez que o documento foi apresentado, que houvesse sobre o mesmo um debate mais coletivo para 

se esmiuçar alguns aspetos muito importantes, mas isso não veio a acontecer, portanto pensa que na 

próxima avaliação deverá haver essa discussão, fazendo em seguida uma apreciação ao documento ora 

apresentado, expressando a sua opinião sobre vários pontos do mesmo. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse, também, que este documento é importantíssimo e deve servir como 

base de trabalho para que todos possam refletir em conjunto, e quando fala em todos são os partidos, as 

escolas, o mundo empresarial e o associativo, e isto com o único objetivo que é o de tentar melhorar o 

Concelho, fazendo também a sua apreciação sobre o documento. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que, e passou a ler: 

“Considerando o REOTMM-| do Município da Moita como um bom trabalho realizado pela Divisão de 

Planeamento e Urbanismo, reportado aos dois primeiros anos de atividades decorrentes do Plano Diretor 

Municipal mereceu o referido documento a nossa melhor atenção. 

Quanto à triste realidade que o documento nos apresenta, só podemos lamentar o resultado reprovável 

como tem decorrido a gestão administrativa do nosso Concelho. 

Observando os vários quadros que o documento nos apresenta é bem notória a atual fragilidade económica, 

financeira e demográfica e etc. em que o Concelho se encontra à qual a atual administração não prevê a 

mínima perspetiva de mudança para o futuro. 

Identificamo-nos com muitas das abordagens refletidas neste documento, mas vamo-nos abster, porque a 

realidade do nosso Concelho plasmada no documento não corresponde à que gostaríamos de encontrar no 

dia-a-dia de quem cá vive.” 

 

Sr. Presidente – Disse que de facto não é possível um debate muito aprofundado no espaço e no tempo da 

reunião mas no entanto pensa que algumas notas são indispensáveis, acrescentando que este é um 

documento elaborado à imagem e semelhança do que é a administração desta Câmara, ou seja transparente, 

frontal, objetivo, que não procura branquear nem esconder coisa nenhuma, ou seja é a realidade que nós 

temos, esta realidade social e económica que é a nossa e procuramos caracterizá-la aí o melhor possível, 

depois tem a vantagem, daquilo que se pretende que é um documento sintético e com um fim próprio, é 

apenas o relatório sobre a evolução e a aplicação do Plano Diretor Municipal, mas não pode deixar de fazer 

a contextualização da situação do País e em particular da Região. Fez em seguida um resumo das coisas que 

não aconteceram no nosso  Concelho ao longo dos anos, nomeadamente fomos durante muitos anos o único  
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Concelho do Arco Ribeirinho que não tinha uma ligação fluvial a Lisboa, a auto-estrada também chegou 

mais tarde que aos outros, e tudo isto com certeza não foram vantagens para a atração de empresas e para a 

criação de emprego no Concelho, também não é culpa da gestão municipal que o passe social 40 anos 

depois do 25 de Abril ainda não tenho cá chegado, continuando a enumerar as mais diversas situações, que 

ao longo dos anos fizeram com que a realidade sócio-económica do Concelho não fosse das melhores, 

comentando e explicando os diversos pontos que foram abordados pelos vereadores nas suas intervenções, 

nomeadamente nas questões da educação e da saúde. 

Disse ainda sobre o PDM que o mesmo tem, ainda, quatro anos, mas nada mudou para melhor na 

elaboração de Planos de Ordenamento ou de Planos Estratégicos no nosso País, antes pelo contrário, tudo 

mudou para pior, desde as revisões legais que estão a ser feitas, a Lei de Ordenamento de Solos que está a 

andar, tudo mudou para pior no sentido de uma crescente desregulamentação, logo o problema das revisões 

dos PDM’s e dos PROT’s no nosso País é algo inultrapassável e verdadeiramente incompreensível, 

relembrando que existem Municípios, na área Metropolitana de Lisboa, que ainda nem sequer viram os 

seus PDM’s aprovados, explicando as razões pelas quais não o foram. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que o documento espelha bem que não existe necessidade de alterar o 

PDM da Moita porque o mesmo está perfeitamente preparado para caso haja andamento dos grandes 

projetos estruturantes, que estão pensados para a área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente para a 

Península de Setúbal, mas as realidades são diferentes e os pressupostos também, ou seja, 85% do solo 

urbano também tem programas específicos como por exemplo as unidades operativas de plano e gestão I e 

II, dos planos de mobilidade, da reabilitação urbana e das hortas urbanas, portanto estas situações estão 

descritas nas recomendações e conclusões. 

 

Sr. Vice-Presidente – Disse que na parte do PDM onde está inscrito o que diz respeito ao desporto e à 

cultura, houve um processo longo e demorado, mas que foi feito com o envolvimento da população, 

descrevendo como se desenvolveu todo o processo. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que o PDM é primeiro que tudo um instrumento de gestão e planeamento 

urbanístico e nesse sentido aquilo que se pode apontar como desajustado neste momento tem a ver com as 

previsões que ele incorporava de algum crescimento urbano, que neste momento não se verificam, mas isso 

não tem implicação na sua operacionalidade diária porque as regras que existem para se poder construir 

num determinado sítio são válidas independente da altura em que a construção for feita, portanto a esse 

nível o PDM não está desatualizado, alguns dos seus pressupostos é que não se verificam pelo menos no 

tempo em que era suposto verificarem-se. Em relação à Carta Estratégica aquilo que ali está identificado 

como potencialidades e como ameaças ao desenvolvimento do Concelho também não se alterou 

significativamente porque as potencialidades da região não mudaram e a economia do País não mudou nas 

suas linhas estruturais, houve foi um aprofundamento de uma crise que já existia, portanto não deixa de ser 

por ali que o desenvolvimento pode passar, não vai é acontecer, infelizmente, para já. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Voltou a reforçar a sua posição, dizendo que quando falou na coesão social 

é porque existe um défice de solidariedade na área Metropolitana de Lisboa e na Península de Setúbal em 

relação ao Concelho da Moita, acrescentando que deve haver solidariedade entre todos, dando alguns 

exemplos. 

 

Sr. Presidente – Disse querer acrescentar uma coisa que pensa ser importante, é que ao nível regional, isto 

tem estado a ser discutido no âmbito do novo Conselho Metropolitano e da preparação do Quadro 

Comunitário de Apoio, está a ser trabalhada também a nível da associação de municípios, por um gabinete 

técnico, uma primeira parte já foi feita de caracterização da situação económica e social da Península de 

Setúbal sendo que agora está na fase de preparação de atualização de um plano estratégico para a região e 

existe um fator que todos já assumiram, inclusive ao nível governamental, que foi a região de Setúbal 

perdeu posição relativamente à Grande Lisboa (zona norte da Área Metropolitana) por razões diversas e al - 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
07.05.14         13 

 

 

 

gumas delas bem objetivas e concretas, como por exemplo a desindustrialização que ocorreu nos últimos 

anos e com o desaparecimento das empresas, desapareceram dezenas de milhares de postos de trabalho, 

portanto houve um impacto grande deste processo de transformação económica na nossa região da qual ela 

nunca se recuperou. Em seguida fez uma pequena descrição do que está a ser feito relativamente à 

atualização do Plano Estratégico e também o que é defendido, e o que se espera que aconteça em relação ao 

próximo Quadro Comunitário de Apoio. 

 

 

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

abstenções do PS e BE, que apresentou declaração de voto, que abaixo se transcreve. 

Submeter à Assembleia Municipal. 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

“Da parte do Bloco de Esquerda, nós abstemo-nos nesta votação por considerarmos que o documento em 

presença era demasiado importante para se ter esgotado num ponto normal da Ordem de Trabalhos da 

Câmara. 

Nesta minha declaração sugiro que numa próxima oportunidade, e quando houver outra análise à execução 

do PDM, fica aqui a minha recomendação que se proceda, nem que seja uma reunião extraordinária de 

Câmara para, atempadamente, se possível até com técnicos presentes, e podermos discutir mais 

aprofundadamente este documento.  

Espero que na Assembleia Municipal se possa aprofundar a discussão do documento.” 

 

 

7. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE 

LOTEAMENTO (PROCESSO DE URBANIZAÇÃO Nº 3/2008). 

LOCAL: QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS 

 

 

“Em 19 de fevereiro de 2009 foi deferido, por despacho do então Vice-Presidente da Câmara (por 

subdelegação de competências do Presidente da Câmara – Despacho n.º 06-2/PCM/05) o pedido de 

licenciamento da operação de loteamento sobre o prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 172/19860110 sito na Quinta da Fonte da Prata, freguesia de Alhos Vedros, loteamento esse que visava 

a constituição de 14 lotes destinados a armazéns/industria e um posto de abastecimento de combustível e 

que obrigava à realização de obras de urbanização, sendo que a requerente dispunha do prazo de 1 ano para 

apresentação dos correspondentes projetos das especialidades, prazo este que foi sendo prorrogado até 

meados de 2011. 
 

Passados mais de 5 anos sobre a aprovação do loteamento, não foram, até à presente data, apresentados os 

correspondentes projetos das especialidades relativos às obras de urbanização, pelo que, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 71.º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) a licença para a 

realização de operação de loteamento caduca. Em agosto de 2012 foi feita audiência prévia do interessado, 

nos termos dos artigos 100.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, manifestando a 

intenção de declaração de caducidade do licenciamento, sem que contudo tenha sido usada esta faculdade 

por parte da Macle. 
 

Assim, e face ao atrás exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere declarar a caducidade da 

presente licença, conforme previsto no n.º5 do artigo 71.º do RJUE, com base no fundamento constante da 

alínea a) do n.º1 do mesmo artigo, isto é, por ter decorrido o prazo previsto para apresentação da 

comunicação prévia para a realização das respetivas obras de urbanização com a consequente apresentação 

dos projetos das especialidades.” 

 

 

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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8. PEDIDO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – ALVARÁ Nº9/88 

REQUER.: SEVERINO DA SILVA COSTA 

LOCAL: QUINTA DO QUADRADO, ALHOS VEDROS 

 

 

“A Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 16 de agosto de 1995, deliberou proceder à receção 

provisória das obras de urbanização tituladas pelo alvará de loteamento em título, bem como reduzir a 

caução prestada sob a forma de garantia bancária para 200.000$00 (997,596€). Decorridos cerca de 18 anos 

desde a receção provisória, veio o requerente, através do requerimento n.º 1362 de 24 de janeiro de 2014, 

solicitar a receção definitiva das obras de urbanização e consequente cancelamento da garantia bancária que 

cauciona a boa e regular execução das obras. 
 

A Comissão de Vistorias constituída para o efeito deslocou-se ao local no dia 26 de fevereiro de 2014, 

tendo verificado que os trabalhos referentes ao alvará em causa se encontram em condições de serem 

recepcionados definitivamente.  
 

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 1 do artigo 50.º do Decreto-

Lei n.º 448/91, de 29 de novembro, aceitar a recepção definitiva das obras de urbanização executadas no 

âmbito do alvará de loteamento n.º 9/88, homologando o auto de vistoria em anexo, bem como proceder ao 

cancelamento da respetiva caução prestada sobre a forma de garantia bancária emitida pelo então Banco 

Totta e Açores, E.P. (atual Banco Santander Totta), sob o n.º 0887954, com o valor atual de 997,596€.” 

 

 

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 três abstenções do PS.  

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

9. CONSTITUIÇÃO DO JÚRI DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À INVESTIGAÇÃO E DI-

VULGAÇÃO – MOITA PATRIMÓNIO 

 

 

“Com vista ao desenvolvimento do Programa Municipal de Apoio à Investigação e Divulgação – MOITA 

PATRIMÓNIO, edição de 2014, designadamente a apreciação e avaliação das candidaturas, torna-se 

necessário aprovar a constituição do júri, com base no artigo 11º do respetivo Programa. 

 

Assim, proponho que o júri para o Programa Municipal de Apoio à investigação e Divulgação – MOITA 

PATRIMÓNIO, edição de 2014, seja compostos pelos seguintes elementos: 

 

- Vice-Presidente, Daniel Vaz Figueiredo 

- Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura, Doutora Maria Helena Vinagre Bento Santos 

- Professor Doutor Pedro Ferreira Gomes Barbosa.” 

 

 

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 três abstenções do PS.  
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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 

 

 

 

                       ______________________________________ 


