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Ao oitavo dia do mês de Janeiro 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, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco 

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

Almeida Cantante. 

 

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

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 

 

 

Propostas:  
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5. ISENÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO FÓRUM CULTURAL JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO, PARA A 
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Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foi seguidamente dado início ao Período Anterior à Ordem 

do Dia. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

 

O Senhor Presidente  apresentou para conhecimento: 

 

 

- A posição actual do Orçamento da Receita de dois mil e treze, o resumo da posição do Orçamento da 

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria de 30 de Dezembro do mesmo ano, da Câmara;  

 

- Carta Aberta à Ex.ª. Senhora Presidente da Assembleia da República – Em defesa do Serviço Público, 

enviada por esta Autarquia.   

 

 

De seguida  o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção e intervir: 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Apresentou três questões, a saber: 

- Que seja efectuado um esforço para que as actas das reuniões de Câmara sejam redigidas e publicitadas 

em tempo oportuno;  

- Que seja realizada uma campanha de sensibilização para adesão à factura electrónica da tarifa de água, 

uma vez que isso pouparia à Câmara Municipal algum dinheiro que seria rentabilizado de outra forma. 

- Questionou o motivo a que se deve, em 2012, no mapa de receitas correntes, o diferencial do valor de 

um milhão e meio de euros. 

 

O Sr. Presidente – Informou que o atraso nas actas se deve a um acréscimo de trabalho por parte dos 

funcionários que as elaboram, mas que em breve este assunto estará regularizado. 

No que respeita à factura electrónica, disse que é um assunto que se continuará a divulgar/insistir, até 

porque o envio, via CTT. tem um custo aproximado de uma centena de milhar de euros por ano. 

Em relação às contas, referiu que em Março a Câmara terá o resumo final e detalhado das despesas e 

receitas (que tiveram um crescimento significativo) ao longo de 2013, e nessa analisar-se-ão os 

movimentos contraditórios. 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Alertou para a localização de diverso mobiliário urbano que no local em 

que se encontram posicionados impedem a entrada e saída da passadeira de peões – ecopontos (retirados 

há duas semanas), poste de iluminação, sinal de indicação de passadeira e contentores de lixo, na Estrada 

Nacional, em frente à Papelaria João,  na Baixa da Banheira.  

Mais, perguntou se os ecopontos foram retirados por algum motivo especial, por exemplo para que o 

passeio seja recuperado ou para que seja reabilitado todo o espaço que continua perigoso para os peões. 

 

  

O Sr. Presidente da Câmara elucidou que a colocação e  recolha dos ecopontos é competência  da  

AMARSUL,   no entanto e como não foi comunicado fosse o que fosse à Câmara,  esta Autarquia irá 

inteirar-se e dará uma resposta à posteriori. 

 

  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta infra transcrita, bem como as numeradas de 1 a 3 foram apresentadas pelo Sr. Presidente: 
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1 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO  

 

 

“Prevê o n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento de Fundos de Maneio do Município da Moita, que a 

constituição de fundos de maneio, para fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, seja 

aprovada pela Câmara Municipal, por deliberação tomada no início de cada ano económico, que coincide 

com o ano civil. 

Deste modo, propõe-se, nos termos do citado Regulamento, a constituição de fundos de maneio 

constantes na relação em anexo, por responsável, unidade orgânica e respectivo montante, para o ano de 

2014. 

 

 Responsável Unidade Orgânica Montante  

 Zélia de Almeida Boavida GP 500,00 € 

 Ana Paula Lopes Rosado Mendes GIRP 400,00 € 

 Artur José Calado Veríssimo DARH 1.000,00 € 

 Constantino Armando Serra Canhão DARH 100,00 € 

 Nelson Fernandes Pires Alves, ou, nas suas 

faltas e impedimentos, Maria Maurícia Custódia 

DARH 100,00 € 

 Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves, ou, 

nas suas faltas e impedimentos, Inácia Maria 

Isidro Esteves Patinha 

DARH 750,00 € 

 Isabel Maria Gomes Marques Campante, ou, nas 

suas faltas e impedimentos, Lígia Isabel Santos 

Vasques 

DDE 150,00 € 

 Rosa Maria Cabaço Mendes de Matos DOSU 375,00 € 

 Luis Fernando Cruz Dias DOSU 200,00 € 

 Raul Manuel Santos Pereira DOSU 1.150,00 € 

 Rita Leonor Borges Cruz Fernando DOSU 250,00 € 

 António Carlos Almeida Santos DOSU 125,00 € 

 Anabela Rosa Castelo Geraldes Cordeiro, ou, 

nas suas faltas e impedimentos, Carla Lumena 

Sousa Oliveira 

DASC 250,00 € 

 Susana Cristina Nascimento Lambranca DASC 250,00 € 

 Helena Maria Pereira Mendes DASC 250,00 € 

 Ludmila Maria Fernandes DASC 300,00 € 
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Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções. 

 

 

2 – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO  DA LEI  DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM 

ATRASO – LEI N.º 8/12, DE 21 DE FEVEREIRO 

 

 

“Considerando que o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8.06, determina que a abertura de 

procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou 

em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de 

locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com encargos, 

não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: 

a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58, em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

 

Considerando, também, a alínea c) do n.º 1 do art.º 6º da Lei n.º 8/2012, de 21.02, que aprovou as regras 

aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso, que dispõe que a assunção de 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de 

investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira 

com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da 

administração local, a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Considerando, ainda, que no anterior mandato a Assembleia Municipal da Moita, sob proposta da Câmara 

Municipal, deliberou em sessão realizada em 29.06.2012, emitir autorização prévia genérica favorável à 

assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, e que essa deliberação terá cessado com o 

novo mandato autárquico, existe a necessidade de solicitar novamente a referida autorização à 

Assembleia Municipal. 

Assim, com vista à simplificação e celeridade processuais, à semelhança do que aconteceu no mandato 

autárquico anterior e procurando replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do Setor 

Público Administrativo, propõe-se que a Assembleia Municipal delibere: 

1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/12, de 21 de fevereiro, emitir 

autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara 

Municipal, nos casos seguintes: 

a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano; 

b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. 

2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá 

fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e 

procedimentos previstos na Lei n.º 8/12, de 21.02, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de 

execução de despesas. 

3. O regime de autorização ora proposto aplica-se à Câmara Municipal relativamente a todas as assunções 

de compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir 

ou que tenham produzido efeitos a partir de 14 de outubro de 2013. 

4. Doravante em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal será apresentada informação da 

qual constem os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora 

se propõe.” 
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Intervieram: 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Referiu que, a exemplo da proposta de Delegação de Competências da 

Câmara Municipal no Presidente, também nesta se irão abster. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com quatro abstenções por parte dos Srs. Vereadores 

do PS e BE. 

 

Submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

3 – PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA DESPESA 

      – NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO 

 

 

“O n.º 3 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, estabelece que as autarquias locais deverão 

remeter ao órgão deliberativo os documentos de prestação de contas juntamente com a certificação legal 

das contas e o parecer sobre as mesmas, apresentados pelo revisor oficial de contas ou sociedade de 

revisores oficiais de contas. 

Com o intuito de seleccionar um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas 

para certificar e auditar as contas do Município, relativo aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, foi 

desenvolvido um procedimento por ajuste direto, que terminou no passado mês de outubro. 

Deste modo, por despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 18 de Setembro de 2013, e nos 

termos das disposições conjugadas do artigo 36º e 38º, ambos do Decreto-Lei nº 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 n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, foi autorizado o 

desenvolvimento de um novo “Procedimento de Ajuste Direto”, procedimento este que visa a seleção de 

Auditor externo para prestação de serviço, no âmbito da revisão legal de contas, pelo período de 36 

meses, conforme artigo 48.º do Código dos Contratos Públicos, tendo sido convidado a apresentar 

proposta a “Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Sebastião e Santos, SROC”. 

Da análise efetuada à proposta apresentada, concluímos que a mesma se apresenta de acordo com o 

definido no caderno de encargos, tendo também sido apresentada a documentação exigida nos termos do 

art.º 57º do decreto-Lei 18/2008, de 29 de Janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 278, de 2 de 

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

14 de Dezembro. 

Em conformidade com o art.º 125º do Decreto-Lei nº 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 n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, não se elaboram relatório preliminar e final. 

Nos termos da alínea a) do nº.1 do art.º 94º do Decreto-Lei 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 n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, e uma vez que a despesa é superior a 

€10.000, é obrigatório a celebração de contrato escrito.  

Assim e atendendo a que foram cumpridas as formalidades legais aplicáveis, propõe-se o seguinte: 
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1 - Ao abrigo da alínea a) do nº 1 do art.º 18º, conjugado com o artigo 29º, ambos do Decreto-Lei 

nº 197/99, de  8 de Junho, assim  como o nº.1 do  artigo 76º do Decreto-Lei nº.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 n.º 131/2010, de 14 de Dezembro, 

a adjudicação da prestação de serviços à empresa “Sociedade de Revisores Oficiais de Contas 

Sebastião e Santos, SROC.” e autorização para a realização da despesa no montante de 

€18.000,00 (Dezoito mil euros) + IVA à taxa legal em vigor o que perfaz o valor global de 

€22.140,00 (Vinte e dois mil cento e quarenta euros); 

2 - Delegar, ao abrigo do n.º 1, do artigo 109.º, do Código dos Contratos Públicos, a competência 

no Presidente da Câmara Municipal para aprovar a minuta do contrato decorrente do presente 

procedimento, prevista no n.º 1, do artigo 98.º, do mesmo diploma. 

 

Por último, e dado que o auditor externo é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara, propõe-se ainda que a presente proposta seja submetida a aprovação da Assembleia 

Municipal nos termos do n.º 1 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro”. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções do PS. 

Submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

As propostas seguintes foram apresentadas pelo Sr. Vice Presidente: 

 

 

 

4 – CORSO DE CARNAVAL ALHOS VEDROS 2014 

ATRIBUIÇÃO FINANCEIRA À SOCIEDADE FILARMÓNICA  DE RECREIO  E UNIÃO      

ALHOSVEDRENSE “A VELHINHA”  

 

 

“Já na sua 24ª Edição – dias 02 e 04 de Março, o Carnaval de Alhos Vedros continua a afirmar-se como 

uma iniciativa de prestígio para a freguesia de Alhos Vedros e para o Concelho. São centenas de pessoas 

que voluntariamente se envolvem, para que cada edição seja um momento diferente para aqueles que nos 

visitam. 

 

Assim e no âmbito do programa de intervenção municipal para o associativismo e sabendo também que 

as Associações e Colectividades representam um parceiro crucial do desenvolvimento local, pela sua 

capacidade mobilizadora de vontades colectivas e de estímulo para o efectivo exercício de cidadania, 

propõe-se a atribuição de subsídio de 10.000 € (dez mil euros) à Sociedade Filarmónica Recreio e União 

Alhosvedrense “A Velhinha”. 

 

Esta verba tem cabimento na rubrica 06/0407010299 Acção nº 17 – Apoios a Associações Culturais e 

Desportivas.” 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
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5 -  ISENÇÃO DE TAXA  DE UTILIZAÇÃO  DO FÓRUM CULTURAL JOSÉ MANUEL 

FIGUEIREDO, PARA A REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULO  DE DANÇA PROMOVIDO PELA 

SOCIEDADE FILARMÓMICA,CAPRICHO MOITENSE  

 

“A Sociedade Filarmónica Capricho Moitense pretende organizar, no dia 10 de Janeiro, pelas 21h00, um 

espectáculo de dança alusivo à quadra festiva dos Reis. Esta associação pretende aplicar bilhete de 

ingresso com um valor simbólico que permitirá adquirir o vestuário para o espectáculo, receita essa que 

reverterá a favor da mesma e cuja bilheteira será da sua inteira responsabilidade. 

A dança é uma das modalidades de intervenção artística desta associação, conforme consta do seu plano 

de actividade, em anexo.  

Trata-se de uma actividade cultural de relevante interesse municipal, que se enquadra nas políticas 

municipais de apoio ao Movimento Associativo, e que a Câmara Municipal pretende apoiar com 

fundamento na alínea e), n.º 1 do artigo 13.º, e alínea g), n.º 2, do artigo 20.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de 

Setembro; e alíneas a) e b), n.º 4, do artigo 64.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.  

Para a realização desta iniciativa, a Sociedade Filarmónica Capricho Moitense requereu à Câmara 

Municipal a cedência do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo no dia 10 de Janeiro, e a respectiva 

isenção de pagamento de taxa de utilização, conforme pedido em anexo, e respectiva documentação 

entregue.  

Pela utilização do espaço, e nos termos requeridos, é devido o pagamento de uma taxa no valor de € 

537,33 (quinhentos e trinta e sete euros e trinta e três cêntimos), à qual acresce IVA à taxa legal em vigor, 

cujo valor se encontra previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 65.º da Tabela de Taxas anexa ao 

Regulamento de Taxas do Município da Moita (RTMM). 

Esta associação está legalmente constituída através de escritura de 26 de Março de 1987. É uma 

associação sem fins lucrativos, que beneficia de isenção de IRC ao abrigo do artigo 10.º do Código do 

Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas. 

Assim, entende-se que o processo se encontra instruído em conformidade com o disposto no artigo 20.º e 

que se encontram preenchidos os requisitos da alínea b), do n.º 1, do artigo 14.º, ambos presentes no 

RTMM.  

Tratando-se de uma iniciativa com manifesto e relevante interesse municipal propõe-se à Câmara 

Municipal que ao abrigo do n.º 2, do artigo 13.º e do artigo 19.º do RTMM, delibere aprovar a isenção do 

pagamento de taxa de utilização do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, no dia 10 de Janeiro, no 

período nocturno, à Sociedade Filarmónica Capricho Moitense.” 

 

  

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 

A proposta abaixo transcrita, foi detalhadamente apresentada  pela Sra. Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
08.01.14         8 

 

7. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  - RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE AVENÇA 

 

“Nos termos do nº 11 do art.º 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do nº 10 do art.º 75 da Lei nº 

66-B/2012, de 31 de dezembro, do nº 8, do artº 26º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea a) 

do nº 2 do artº 22, da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro conjugado com o disposto no nº 4 do mesmo 

artigo e do nº 1, do artº 6º do Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redacção dada pelo artigo 20º 

da Lei nº 3-B/2010, de 28 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 nº 2, do art.º 

35º e nº1 do art.º 94, da Lei nº 12-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. 

 

Assim, para os efeitos previstos no nº 11 do art.º 75 da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado 

com o disposto no nº 4 do mesmo artigo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer 

favorável, à renovação dos abaixo indicados contratos de prestação de serviço, na modalidade de avença: 

 

- António José Cardoso Ventura, Enfermeiro, com efeitos a 2 de Janeiro de 2014, pelo período de um ano;  

- Carlos Manuel Guerreiro Jorge, Técnico Grafista, com efeitos a 21 de Março de 2014, pelo período de 

um ano; 

- Célia Maria Ferreira Monteiro, enfermeira, com efeitos a 2 de Maio de 2014, pelo período de um ano; 

- Cláudio Sérgio Nunes dos Santos, Projeção de cinema montagem e operações de som e luz, com efeitos 

a 8 de Maio de 2014, pelo período de um ano; 

- Guilherme Anes Batista, Informatização dos serviços, com efeitos a 1 de Junho de 2014, pelo período de 

um ano; 

- Hugo Miguel Borges Andrade, Projecção de cinema montagem e operações de som e luz, com efeitos a 

8 de Maio de 2014, pelo período de um ano; 

- Jorge Manuel Teodósio Ramos, Projectos desportivos, com efeitos a 15 de Abril de 2014, pelo período 

de um ano; 

- José Luis Damas Lopes, Desenvolvimento de programas/projectos desportivos, com efeitos a 1 de Abril 

de 2014, pelo período de um ano;  

- Maria João de Oliveira Roupiço Henriques Simões, Produção executiva e direção de cena do Fórum 

José Manuel Figueiredo, com efeitos a 8 de Maio de 2014, pelo período de um ano; 

- Sónia de Jesus da Fonseca Tavares, no apoio à direção artística do Fórum José Manuel Figueiredo, 

designadamente ao nível da produção, gestão de serviço educativo e de promoção e divulgação, com 

efeitos a 8 de Maio de 2014, pelo período de um ano; 

 

Ainda nos termos previstos no nº 11 do art.º 75 da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado com 

o disposto no nº 4 do mesmo artigo, propõe-se também que, a Câmara Municipal, delibere emitir parecer 

favorável, à alteração do valor da prestação mensal paga ao técnico, Cláudio Sérgio Nunes dos Santos, na 

sequência da ampliação do objeto do contrato, de € 1.400 (mil e quatrocentos euros), para € 1432 (mil 

quatrocentos e trinta e dois euros), valores isentos de IVA. 

 

Os encargos financeiros encontram-se previstos no orçamento para 2014 e devidamente cabimentados nas 

rubricas “Pessoal em regime de Tarefa ou Avença” dos serviços respeitantes.  

 

Em cumprimento do nº 2 do artº 22º e nº 1 do artº 19º da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro e do art.º 

33º e nº1 do art.º 73º, ambos da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, aos valores pagos por contratos de 

aquisição de serviços, de valor superior a € 675, mensais, serão aplicadas as reduções previstas.” 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Solicitou algumas informações sobre as actividades dos trabalhadores 

ligados aos projectos  desportivos. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – A exemplo das questões colocadas pelo Sr. Vereador que lhe antecedeu, 

referiu não ter conhecimento sobre o que fazem os trabalhadores. Mais referiu que a informação poderia 

ser mais completa nesta proposta, nomeadamente saber-se qual o custo de cada uma destas avenças. 
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O Sr. Presidente da Câmara – Prestou algumas explicações, nomeadamente sobre quais as actividades dos 

diferentes trabalhadores constantes na proposta. Mais disse que a listagem de todos os avençados, bem 

como os valores das avenças respectivas será fornecida oportunamente. 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com quatro abstenções dos Srs. Vereadores do PS e 

do BE. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar,  foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respectiva acta aprovada 

em minuta. Eram dezasseis horas  e dez minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora 

Técnica nesta Câmara Municipal, redigi a presente acta que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 

 

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

em CD ficando o mesmo a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

 

                                                     O PRESIDENTE DA CÂMARA               

 

 

                        

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

  

 

 

                                                     A COORDENADORA  TÉCNICA 

 

 

 

 

 

     

 

                               ________________________________________     

              

    

    

 

 


