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C Â M A R A M U N I C I PA L D E M O N T IJO

ACTA Nº. 09/10

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE CINCO DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL
E DEZ

Aos cinco dias do mês de Maio do ano de dois mil e dez, nesta cidade de
Montijo, nos Paços do Município, compareceram para a reunião ordinária,
os membros desta Câmara Municipal, os Excelentíssimos Senhores:------------

PRESIDENTE: MARIA AMÉLIA MACEDO ANTUNES

VEREADORES: JOÃO CARLOS PEREIRA VEIGA
LUCÍLIA MARIA SAMORENO FERRA

MARIA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA
NUNO ALEXANDRE CAMACHO CABRAL FERRÃO
NUNO MIGUEL CARAMUJO RIBEIRO CANTA
RENATO JOSÉ DINIS GONÇALVES

Faltou por motivo justificado o Senhor Vereador Joaquim António Lopes da
Silva Batalha, tendo informado que estaria ausente no dia 5 de Maio de 2010,
e em sua substituição compareceu o Senhor Vereador João Carlos Pereira
Veiga, nos termos dos artigos 78º e 79º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-------------------

Às dezassete horas e trinta e cinco minutos, com a presença da Técnica
Superior da Divisão de Gestão Administrativa do Departamento Administra-
tivo e Financeiro, Elsa Susana Nunes Sousa, a Senhora Presidente da
Câmara assumiu a Presidência e ocuparam os seus lugares os respectivos
membros presentes.----------------------------------------------------------------------

Em seguida procedeu-se à apreciação dos assuntos referentes ao período de

ANTES DA ORDEM DO DIA

Foi dada a palavra aos Senhores Vereadores da CDU e PSD, tendo o Senhor
Vereador Nuno Ferrão solicitado à Senhora Presidente o envio do último
balanço social da Câmara e questionou sobre o ponto da situação das Festas
de São Pedro e as expectativas da Câmara sobre essa importante iniciativa
municipal. Por fim, teceu algumas considerações sobre o Anuário Financeiro
dos Municípios Portugueses de 2008, editado muito recentemente pela Ordem
dos Técnicos Oficiais de Contas, em que o concelho do Montijo aparece com
uma população de cerca de 41.400 habitantes e colocado como o 31º municí-
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pio em termos de maior peso das despesas com pessoal no conjunto das
despesas totais.”-------------------------------------------------------------------------
A Senhora Presidente disse que relativamente ao balanço social iria fazê-lo
chegar ao Senhor Vereador Nuno Ferrão. Quanto às Festas Populares de
São Pedro a Senhora Presidente disse que irão decorrer durante 6 dias, no
período entre 25 a 30 de Junho do corrente ano. As expectativas são as
melhores, sendo certo que irá ser feito alguns cortes na despesa, designada-
mente nos grandes espectáculos e nos grandes artistas, porque não é
compaginável com a situação em que estamos actualmente a viver. Terão a
intervenção da SCUPA, da Tertúlia Tauromáquica do Montijo, do Pátio das
Faienas e de outras associações. Teremos o arraial, vários espectáculos, fogo
de artifício, marcha luminosa, a procissão do mar e a procissão nocturna e a
corrida de touros no dia 26 de Junho. Relativamente ao Anuário Financeiro,
foi-lhe remetido pela Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, a quem já
mandou agradecer, ainda não teve oportunidade de aprofundar, mas a
questão da população foi o que lhe chamou mais a atenção e julga que não
existem mais de 42.000 mil habitantes, uma vez que os dados que a Câmara
de Montijo dispõe vão sendo corrigidos através do Departamento de Admi-
nistração Urbanística e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento,
confrontando a ligação dos contadores domésticos. Quanto às despesas com
o pessoal, a Câmara Municipal do Montijo não tem nenhuma empresa muni-
cipal, enquanto que outros municípios transferiram um conjunto de activida-
des que desenvolvem através das empresas municipais e que são encargos
com pessoal, mas que não são directos. Disse ainda que a discordância que
tem existido entre o Senhor Vereador Nuno Ferrão é que achamos que as
despesas com o pessoal são perfeitamente normais e estão muito aquém
daquilo que a legislação obriga e desenvolvemos toda a actividade por admi-
nistração directa, salvo uma ou outra situação que é através de Outsourcing,
que é o caso do tratamento dos espaços verdes na freguesia do Afonsoeiro,
em Alto Estanqueiro/Jardia e nas Taipadas e Pegões Cruzamento, que repre-
sentam 0,0% de percentagem em termos globais de despesas com pessoal,
porque nestas coisas, não há por onde fugir e deverá ser sempre avaliado
com o máximo de rigor - ou é por administração directa ou - é por Outsour-
cing - ou é paga em prestação de serviços ou - é paga por administração
directa, porque as coisas têm que ser feitas e tratadas. As empresas
municipais desenvolvem um conjunto de actividades, têm uma estrutura de
pessoal própria, com um Conselho de Administração próprio que faz a gestão
e que não entra para o “bolo” da despesa com o pessoal da Câmara
Municipal, e portanto terão que ser rigorosos na avaliação que fazem e é
perfeitamente aceitável as despesas com o pessoal e também têm uma posição
que, em momentos de dificuldades devem ser um suporte ao emprego, naquilo
que for possível suportar. A Câmara do Montijo tem vindo a fazer um grande
esforço para reduzir a despesa naquilo que é possível reduzir e têm vindo a
combater o que é supérfluo, mas ainda assim não foi conseguido reduzir a
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despesa no mesmo montante da descida da receita, uma vez que esta relação
é impossível de fazer dada a nossa estrutura.----------------------------------------
Seguidamente tomou a palavra o Senhor Vereador Renato Gonçalves que
leu um documento Finanças Públicas Municipais, Prudência, Rigor e
Credibilidade cujo teor a seguir se transcreve: “Vivemos actualmente um
período de forte turbulência e instabilidade nos mercados financeiros, com
óbvio e inegável impacto negativo na economia e nas finanças públicas. É um
problema mundial, europeu e nacional. A pretérita semana, mas também a
semana em curso, ficam marcadas por um ataque predador, imoral, injusto e
absurdo do grande capital financeiro especulativo internacional, apoiado
pelas agências de notação financeira norte-americanas, à União Económica
e Monetária, à Moeda Única e às dívidas soberanas de Portugal, Espanha e
Grécia. Sem fundamento nem racionalidade económica. Assistimos a uma
redução da notação financeira, vulgo rating, da nossa dívida pública sobera-
na portuguesa cujos juros e prémios de risco exigidos pelos investidores em
ordem à respectiva aquisição não param de subir, tendo hoje mesmo atingido
valores máximos históricos: entre a semana passada e a semana actual
verificou-se um acréscimo significativo de 293,462 pontos base para 324,90
pontos base. Num único dia registou-se uma subida de 0,73 %. Sublinho
0,73%! O mesmo sucede com o valor dos prémios dos seguros de risco da
dívida soberana portuguesa pagos pelos investidores que dispararam igual-
mente para novos montante máximos históricos. A situação actual de
calamidade económica, orçamental e financeira por que passa o Estado
Grego está naturalmente a pressionar negativamente as economias europeias
mais endividadas, designadamente Portugal e Espanha. De acordo com o
Governo do Banco Central Alemão existe uma ameaça grave de contágio da
crise grega a outros países da moeda única, nomeadamente Portugal e
Espanha. Também o Fundo Monetário Internacional e o Banco Central
Europeu não afastam a hipótese de um eventual alastramento da crise grega
no seio da zona euro, havendo risco de contágio a Portugal, Espanha e
República da Irlanda. Correm boatos e rumores nos meios da alta finança
internacional de que Portugal necessita de uma ajuda externa de 13 000
milhões de euros e de que Espanha necessita, pasme-se, de uma ajuda
financeira internacional de 280 mil milhões de euros! Pergunta-se aos
portugueses e há quem defenda o pagamento de subsídios de férias em títulos
da dívida pública, face à escassez de meios de liquidez e para estimular a
poupança. A Alemanha, motor económico da União Europeia, parece estar
numa posição dúbia e titubiante, pressionada por questões de política interna
e por decisões do Tribunal Constitucional Alemão. A venda de bilhetes do
tesouro nacionais, no valor de 500 milhões de euros, foi feita a um preço
quatro vezes superior ao do leilão realizado há cerca de 2 meses. Repito:
quatro vezes superior! Sendo que o juro médio de emissão, numa maturidade
a 6 meses, fixou-se em 2,955%, o que representa um acréscimo de 0,739%
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face ao valor da taxa de juro verificado no mesmo tipo de emissão de dívida
pública há 2 meses. O Valor total da exposição do nosso país à dívida
externa grega é de 9,75 mil milhões de dólares, ou seja, 7,5 mi milhões de
euros, sendo superado apenas pela França, Alemanha e Reino Unido. A
seguir aos Bancos gregos e alemães, os bancos nacionais BCP e BPI são os
mais expostos à dívida soberana grega. A exposição do BCP é a maior – 5,8
mil milhões de euros, seguido do BPI com 490 milhões de euros e do BES
com 400 milhões de euros. O Presidente do BCP já veio dizer que o tempo do
dinheiro fácil e barato acabou. O Presidente do BES já disse que dinheiro
fácil e barato só depois da acalmia dos mercados e da melhoria da crise
financeira. A Grécia vive tempos de grande agitação e convulsão social
marcados por greves e manifestações permanentes, invasão da Acrópole e
tentativas de invasão do Parlamento. O Presidente da Comissão Europeia diz
que os Mercados ainda não avaliaram devidamente o pacote de ajudas à
Grécia. Mercados que estão assustados e baralhados, em grande turbulência
e instabilidade, cavalgando à rédea solta sob o comando de uma mão
invisível que, tendo-se escondido no final de 2008, está agora a reaparecer
para bater no euro e fazê-lo desvalorizar, cobardemente envolvida pelo
manto protector das agências norte-americanas de notação financeira. A
UBS já cortou na avaliação ao BPI. E A KBW cortou o “target” do BES.
Sendo Espanha o principal parceiro económico e comercial de Portugal, o
que é perfeitamente justificável num espaço económico ibérico integrado no
contexto da União Económica e Monetária, é certo e indubitável que a actual
situação económica e social espanhola marcada pela recessão, pelo desinves-
timento e pelo desemprego histórico gera e determina, inevitável e forçosa-
mente, consequências negativas e desfavoráveis. Se a Espanha está mal,
Portugal também está. Todo este quadro de crise financeira na Zona Euro
tem, lógica e obviamente, consequências negativas e nefastas nas finanças
públicas municipais que não estão nem podem estar desligadas ou dissocia-
das das finanças públicas nacionais e europeias. Isso mesmo decorre, não
apenas de um imperativo de responsabilidade política mas também de
imperativos legais contidos no artigo 5º da Lei da Finanças Locais em sede
de coordenação das finanças locais com as estaduais. Exige-se, pratica-se e
promove-se o rigor, a contenção, a moderação, a restrição e a redução na
despesa pública corrente. Exige-se, pratica-se e promove-se a selecção
criteriosa, a priorização temporal rigorosa e a planificação responsável em
função dos meios financeiros existentes e disponíveis ao nível da despesa de
capital e do investimento. Mas também se exige e deve praticar-se e
promover-se uma política de rigor, de verdade, de credibilidade e de respon-
sabilidade ao nível da arrecadação da receita pública municipal. Porque a
consolidação e o equilíbrio orçamental não podem fazer-se apenas do lado
da despesa mas também do lado da receita. A Câmara Municipal não pode
prescindir de receita, cuja arrecadação é fundamental para assegurar a
cobertura de despesas inerentes à satisfação de compromissos básicos e
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essenciais ante a comunidade territorial. A Câmara Municipal não pode
dispensar receita que é essencial para garantir a qualidade de vida dos
cidadãos residentes no concelho. A Câmara Municipal tem que fazer tudo o
que está ao seu alcance para impedir decréscimos muito significativos e
relevantes de receita que põem em causa e perigam o bem estar dos
montijenses, diversificando as suas fontes de receita e compensando as
perdas importantes registadas ao nível dos impostos indirectos específicos
das Autarquias Locais, nomeadamente em sede de taxas urbanísticas,
decorrentes do forte abrandamento da actividade económica imobiliária e do
sector de construção civil, de cuja tributação fiscal e parafiscal os orçamen-
tos municipais estão muito dependentes, atendendo ao modelo legal de
financiamento autárquico vigente em Portugal. Para que o nível de arrecada-
ção da receita pública municipal se mantenha em registos razoáveis é pois
necessário compensar as receitas que se perdem com outras receitas. Rigor,
prudência, credibilidade e verdade orçamental e financeira, do lado da
receita e do lado da despesa são pois as regras que devem pautar e nortear a
boa gestão municipal. Poupança na despesa corrente, selecção e responsabi-
lidade na despesa de capital e efectiva cobrança e arrecadação das receitas a
que o Município tem direito por Lei. Constituem e consubstanciam os
critérios e parâmetros políticos da decisão e da acção do executivo municipal
do Partido Socialista nesta hora difícil e complexa para o país, para a Zona
Euro e para a União Europeia. Resistir à demagogia e ao populismo e agir
com responsabilidade política e administrativa, num momento de grandes
dificuldades para o país, famílias, cidadãos e empresas, é um imperativo
ético categórico que comanda, disciplina e caracteriza a gestão autárquica
do Partido Socialista. Em suma: espírito e sentido patriótico de responsabili-
dade municipal. É por isso que não podemos deixar de afirmar a nossa
estranheza, perplexidade, apreensão e inquietação em virtude do artigo
recentemente publicado em órgão da comunicação social local, da autoria do
Sr. Vereador Nuno Ferrão do PSD, sob o título “Novas taxas municipais – só
subidas”. Tanto mais que o teor do mesmo contraria e colide com posições
públicas recentemente expressas e assumidas pela nova direcção política
nacional do PSD e do seu grupo parlamentar na Assembleia da República. O
PSD nacional não defende a redução de impostos. O Senhor Vereador Nuno
Ferrão defende a redução de taxas. O PSD nacional não defende a redução
de receitas públicas. O Senhor Vereador Nuno Ferrão defende a redução de
receitas públicas. A direcção nacional do PSD mostrou disponibilidade e
vontade para colaborar e trabalhar em conjunto com o Governo no sentido
da antecipação temporal da execução de medidas contidas no Programa de
Estabilidade e Crescimento, no sentido da introdução de novas medidas de
consolidação e equilíbrio orçamental e financeiro em sede de PEC, em ordem
à redução do défice e ao controlo das despesas públicas e bem assim no
sentido de uma monitorização conjunta dos resultados da aplicação das
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medidas inclusas no PEC. O Senhor Vereador Nuno Ferrão não apresentou
quaisquer propostas de poupança orçamental e financeira, de redução de
despesa municipal ou de reponderação e reprogramação de investimentos
públicos municipais. Na semana passada o líder parlamentar do PSD na
Assembleia da República, Dr. Miguel Macedo, disse que as Finanças
Públicas do Estado e do Sector Público Administrativo devem ser geridas
com rigor, poupança, verdade e credibilidade. Também Miguel Relvas,
Secretário-Geral do PSD, veio a público dizer que o país está a viver um
especial fenómeno de dificuldade das finanças públicas nacionais, encontran-
do-se numa situação de perigosidade financeira, realçando o contributo dos
ataques especulativos ao sistema financeiro português para este estado de
coisas. Revemo-nos integralmente nestas afirmações de princípio, que
subscrevemos. Ora não há rigor, não há credibilidade, quando se vem a
público afirmar que, fruto da aplicação do novo Regulamento e Tabelas de
Taxas, só se verificaram subidas nas novas taxas municipais. Há taxas que
subiram. Há taxas que desceram. E há taxas com aplicação diferida. E não
pode ser de outro modo sob pena de ser posta em causa a sustentabilidade
financeira do município e de ser perigada a qualidade de vida dos munícipes
bem como ser posto em crise o bem estar dos montijenses. Se há taxas que
descem e se há taxas com aplicação diferida, de montante inferior aos custos
da prestação do serviço público para o Município, então há taxas que têm de
subir para que a Câmara mantenha o mesmo nível global de arrecadação de
receita e a fim de obstar a perdas de receita que ameaçam a sustentabilidade
orçamental e financeira do Município. E o mesmo se diga e se passa com as
tarifas: tarifas há que sobem; tarifas há que descem, sendo inferiores ao
custo da prestação do serviço público; e tarifas há cujo valor se mantém!
Quanto ao crescimento da despesa corrente, quer de pessoal quer de
funcionamento, importa referir que estas resultam, inevitavelmente, de um
período sucessivo de onze anos de investimento público municipal no
concelho em todas as áreas de governação autárquica e da necessidade de
afectar recursos humanos à activação e funcionamento e à rentabilização de
tais investimentos a favor dos montijenses e em prol da sua qualidade de vida
e do seu bem estar bem como da necessidade de manter e conservar os
investimento efectuados. Na educação, na cultura, no desporto, no turismo,
no património municipal, na requalificação do espaço público, nos espaços
verdes, nas redes de água e esgotos, nas vias rodoviárias, na modernização
administrativa. Bem sabemos que o PSD tomou posição pública contrária a
alguns investimentos públicos realizados: a recuperação do edifício onde está
instalada a Junta de Freguesia do Alto-Estanqueiro/Jardia; a remodelação
do Museu Agrícola da Atalaia; a construção da Circular Externa; e a
requalificação da Zona Ribeirinha. Mas fê-lo, segundo o que tornou púbico,
por ter outras ideias e projectos para tais investimentos ou por defender
outras prioridades em sede de investimento público. Isto é, não fundamentou
a sua posição contrária a tais investimentos em razão de ordem orçamental e
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financeira, de contenção, moderação e restrição na realização da despesa de
capital e subsequente realização da despesa corrente associada e subjacente
a tais investimentos. Quanto à divida bancária emergente de tais investimen-
tos, o respectivo serviço está em dia – amortizações de capital e pagamentos
de juros. Diz a Chanceler alemã, Senhora Ângela Merkel, reportando-se ao
momento actual que “a Europa está numa encruzilhada e não deve ter ilusões
sobre a gravidade da sua situação --- chegou o momento da União Europeia
e da Zona Euro decidirem se querem trilhar o rumo do passado, em que
muitas vezes não enfrentaram os problemas e não os resolveram, ou fazer
uma análise implacável da sua situação e tirar as devidas consequências. Só
assim sairemos do circulo vicioso de problemas e servirmos o bem estar da
Europa”. Estamos conscientes que Portugal está novamente a passar o Cabo
das Tormentas, conjuntamente com os seus parceiros europeus da Zona
Euro. Estamos certos que o dobraremos novamente, com a Europa, transfor-
mando-o em Cabo da Boa Esperança novamente.”--------------------------------

A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos proferi-
dos ao abrigo das competências que lhe foram delegadas relativamente ao
pelouro de que é titular no período compreendido entre 19 e 23 de Abril de
2010: - Licenças Administrativas: 2; - Comunicações Prévias: 3; - Licenças
de Utilização: 7.-------------------------------------------------------------------------
A Senhora Presidente deu conhecimento à Câmara dos Despachos
proferidos pelo Senhor Vice-Presidente ao abrigo das competências que lhe
foram delegadas relativamente ao pelouro de que é titular no período
compreendido entre 26 e 30 de Abril de 2010: - Alterações: 1; - Informações
Prévias: 1.---------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Vereador Nuno Canta apresentou os Despachos proferidos ao
abrigo das competências que lhe foram delegadas ou subdelegadas, nos
termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos artigos 65º, nº. 3 e
69º, nº. 3 da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na/ redacção dada pela Lei
nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, cuja relação se encontra no maço dos
documentos respeitantes a esta reunião.---------------------------------------------

Foi presente para aprovação a Acta nº. 08/2010, tendo sido aprovada com a
abstenção do Senhor Vereador João Veiga por não ter participado na
reunião.------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Presidente requereu que ao abrigo do disposto no artigo 19.º, 2.ª
Parte do Código do Procedimento Administrativo fosse incluída uma
Proposta do Departamento Administrativo e Financeiro, tendo-lhe sido
atribuído o número 221/10.-------------------------------------------------------------
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A inclusão na agenda desta reunião camarária da referida Proposta foi
aceite por unanimidade.----------------------------------------------------------------

Em seguida procedeu-se à apreciação e deliberação dos assuntos referentes
ao período de

ORDEM DO DIA

I – ORGÃOS AUTÁRQUICOS
1 – PROPOSTA Nº. 212/10 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DO MONTIJO E A SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES –
Considerando que a Câmara Municipal de Montijo desenvolve o Projecto
Cultural Concelhio assente, entre outros objectivos, na promoção de
parcerias com outras instituições, designadamente de âmbito nacional, que
contribuam, através da troca de experiências, para uma acção cultural mais
dinâmica, inovadora e mobilizadora dos cidadãos em geral. Considerando
ainda que a formalização de um Protocolo de Colaboração entre a Câmara
Municipal do Montijo e a Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA) permiti-
rá estreitar as relações de cooperação entre ambas as instituições, de forma
a ser possível apresentar, nos espaços da CMM, exposições de trabalhos
realizados no âmbito das actividades daquela Sociedade e/ou nos seus
espaços a apresentação de propostas de exposições produzidas pela CMM,
nomeadamente pela sua Galeria Municipal. Nesse sentido, o presente Proto-
colo de Colaboração é celebrado de acordo com a alínea b) do n.º 4 do
artigo 64º conjugado com o artigo 67º da Lei n.º 169/99, de 14 de Setembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.
PROPONHO que o executivo municipal delibere favoravelmente a celebração
do referido Protocolo de Colaboração que se junta e cujo conteúdo se dá por
integralmente reproduzido. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente)-----
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
II – DIVISÃO SOCIAL, CULTURAL E DE ENSINO
1 – PROPOSTA N.º 213/10 – CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – O Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro tem por objecto o
Conselho Municipal de Educação e a regulação das respectivas competên-
cias, composição e funcionamento. De acordo com o supracitado Decreto-
Lei, “O Conselho Municipal de Educação é uma instância de coordenação e
consulta que tem por objectivo promover, a nível municipal, a coordenação
da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema
educativo, dos agentes educativos e dos parceiros educativos interessados,
analisando e acompanhando o funcionamento do referido sistema e propondo
as acções consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de
eficiência e eficácia do mesmo”. De acordo com o artigo 5º do Regimento do
Conselho Municipal de Montijo, aprovado por aquele Órgão na primeira
reunião realizada em 16.02.2004, “os membros do Conselho são designados
pelo período correspondente ao mandato autárquico”. Assim, em consonân-
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cia com o Artigo 5º do Decreto-Lei n.º 7/2003 e com a alteração introduzida
ao mesmo pela Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, foram contactadas todas as
estruturas integrantes do Conselho Municipal de Educação existentes no
Concelho, para efeitos de designação ou de eleição dos respectivos represen-
tantes neste Órgão durante o mandato correspondente ao presente mandato
autárquico. Dos contactos efectuados, resultou a composição que se apresen-
ta no quadro anexo.----------------------------------------------------------------------

Membros/Estruturas Nome Observações
Presidente da Câmara Municipal Maria Amélia Macedo

Antunes
Preside ao CME

Presidente da Assembleia Municipal Amândio de Carvalho

Vereadora do Pelouro da Educação Maria Clara Silva Assegura a substituição
da Presidente, nas suas

ausências e impedimentos
Director Regional da Educação ou

quem este designar
José Carlos C. Matias de

Sousa
Coordenador da Área

Educativa da Península de
Setúbal

Representante das Juntas de
Freguesia

José Francisco dos Santos Presidente da Junta de
Freguesia de Montijo

Ensino Superior Público
Estrutura não existente no município

Ensino Superior Privado
Estrutura não existente no município

Representante do pessoal docente do
ensino secundário público José Navarro Lopes Gemas

Coordenador da BE da
Escola Secundária Poeta

Joaquim Serra
Representante do pessoal docente do

ensino básico público Lucinda Pereira
Docente do Agrupamento

de Escolas de Montijo

Representante do pessoal docente da
educação pré-escolar pública Ana Cristina Mendes

Carracedo

Docente do Agrupamento
de Escolas de Afonsoeiro

e Sarilhos Grandes

Representante dos estabelecimentos
de educação e de ensino básico e

secundário privados
Maria Graça Pina

Infantário «Espaço
Verde»

Representantes das Associações de
Pais e Encarregados de Educação

(APEE)

1. António Manuel Estróia
Santos

2. Maria Beatriz Paracana

1. APEE da EB1/JI de
Montijo

2. APEE E. S. Jorge
Peixinho

Representante das Associações de
Estudantes(AE)

Ana Carolina Amaral
Martins

Associação de Estudantes
da Escola Secundária

Jorge Peixinho
Representante das Instituições

Particulares de Solidariedade Social
(com actividade na área de

educação)

João Marcelino Direcção do Centro
Paroquial e Social Padre

Manuel Gonçalves

Representante dos Serviços Públicos
de Saúde

Dra. Natalina Ganhão ACES Arco Ribeirinho

Representante dos Serviços da
Segurança Social

Não indicou representante _____________
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Representante dos Serviços de
Emprego e Formação Profissional

Maria do Carmo Guia Directora do Centro de
Emprego de Montijo

Representante dos Serviços Públicos
da Juventude e Desporto

Estrutura não existente no município

Representante das Forças de
Segurança

Capitão Mauro Ferreira GNR Montijo

Perante o exposto e de acordo com o artigo 6º do Decreto-Lei n.º 7/2003,
PROPONHO a V. Exas. que esta Câmara Municipal aprove a composição do
Conselho Municipal de Educação de Montijo constante no quadro anexo,
para posterior envio à Assembleia Municipal, para efeitos de deliberação de
nomeação. (Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)----------
Deliberação: Aprovada com cinco votos a favor, quatro do Partido Socialista
e um do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária e dois votos
contra dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata.------------------
2 – PROPOSTA N.º 214/10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO FINANCEIRO AO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AFONSOEIRO E SARILHOS GRANDES PARA
APOIO ÀS DESPESAS DE TRANSPORTE INERENTES À REALIZAÇÃO DA ACTI-
VIDADE “AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES CARNAVALESCOS” – Como é
do conhecimento de V. Exas. esta Câmara Municipal promoveu a organiza-
ção do momento de animação designado “AS ESCOLAS EM DESFILE: DESFILES
CARNAVALESCOS”. A organização dos Desfiles Carnavalescos foi da respon-
sabilidade dos Agrupamentos de Escolas do Concelho, os quais contaram,
para o efeito, com o apoio desta Câmara Municipal, entre outros. É neste
âmbito que PROPONHO a V. Exas. a atribuição ao Agrupamento de Escolas
de Afonsoeiro e Sarilhos Grandes de um subsídio financeiro para efeitos de
comparticipação nas despesas relacionadas com o transporte de alunos entre
as respectivas escolas e os locais do Desfile, no valor de 220,50€ (duzentos e
vinte euros e cinquenta cêntimos). Código Orçamental: 06.02/04.05.01.03.
(Proposta subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
3 – PROPOSTA N.º 215/10 – PROTOCOLO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO A
ESTABELECER E CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A ESCOLA
SECUNDÁRIA DE ALCOCHETE – Considerando o teor do pedido formulado
pela Escola Secundária de Alcochete junto da Câmara Municipal de Montijo
em ordem a que o respectivo Gabinete de Desenvolvimento Associativo e
Cidadania possa promover e prestar apoio técnico à dinamização e à
realização de actividades no âmbito do Clube Europeu da mencionada
Escola e bem assim à integração dos seus alunos nos projectos de mobilidade
e cooperação europeia e internacional, organizados e desenvolvidos pelo
aludido Gabinete. Considerando o objecto e as finalidades do citado Gabine-
te, resultante de um contrato de participação e responsabilidade ajustado e
pactuado entre o Município e a Associação para a Formação Profissional e
Desenvolvimento de Montijo. Considerando a natureza e os objectivos do
projecto “Escola da Cidadania” em curso e execução no âmbito do Gabinete
referenciado, atinente à Promoção da Cidadania activa e participativa.
Considerando a parceria já estabelecida entre o Município e a Escola Secun-
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dária de Alcochete e a cooperação em curso ao nível dos estágios profissio-
nais de jovens em países da União Europeia, ao abrigo do sub-programa
comunitário Leonardo da Vinci do Programa Comunitário Leonardo Da
Vinci do programa de aprendizagem ao longo da vida. Considerando que há
interesse, mérito e relevância em alargar a mencionada parceria a outras
acções de cooperação europeia e internacional, designadamente intercâm-
bios, seminários e cursos de formação. Considerando que há interesse,
mérito e relevância em alargar as parcerias já existentes nesta sede ao nível
do Gabinete de Desenvolvimento Associativo e Cidadania com as Escolas
Secundárias Jorge Peixinho e Poeta Joaquim Serra bem como com a Escola
Profissional de Montijo à Escola Secundária de Alcochete. Considerando o
disposto nos artigos 13.º, alíneas d) e e), da Lei n.º 159/99, de 14/09.
Considerando o estipulado na alínea g) do n.º 2 do artigo 20.º da Lei n.º
159/99, de 14/09. Considerando o preceituado no artigo 64.º, n.º 4, alíneas a)
e b) e no artigo 67.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º
5-A/2002, de 11-01. Proponho que a Câmara Municipal, nos termos da
fundamentação de facto e de direito supra expendida, deliberar aprovar o
protocolo de parceria e cooperação em apreço. (Proposta subscrita pelo
Senhor Vereador Renato Gonçalves)-------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
III – DIVISÃO DE DESPORTO
1 – PROPOSTA Nº. 216/10 – CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO A OUTORGAR ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTIJO E A ASSOCIA-
ÇÃO DESPORTIVA SEM FINS LUCRATIVOS DESIGNADA POR ACADEMIA
DESPORTIVO INFANTIL E JUVENIL BAIRRO MIRANDA - A Academia Desportiva
Infantil e Juvenil Bairro Miranda, associação desportiva sem fins lucrativos,
filiada na Associação de Futebol de Setúbal e na Federação Portuguesa de
Futebol, promove, organiza, desenvolve e dinamiza um conjunto de actividades
desportivas regulares no decurso da época desportiva de 2009/2010, em curso e
execução, no domínio da modalidade de futsal, nos escalões federados de
escolas, infantis, iniciados, juvenis, júniores e séniores, integrando e participan-
do nos respectivos campeonatos oficiais federados distritais bem como no
escalão não federado de pré-escolas. O clube desportivo em apreço prossegue e
realiza também actividade desportiva regular ao nível das modalidades de BTT,
cicloturismo e ginástica fitness. Assinala-se a relevância social e desportiva da
actividade promovida no âmbito do futsal federado de formação, salientando-se
igualmente o crescimento e o desenvolvimento sistemático, sólido e sustentado
das modalidades de BTT e ginástica fitness quer ao nível do número de
praticantes e atletas quer ao nível das acções desenvolvidas e dos eventos
promovidos, revelando o clube, nesta matéria, capacidade para estabelecer
parcerias com entidades privadas da natureza empresarial e comercial que
apoiam os ditos eventos. Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo
13.º, da Lei n.º 159/99, de 14/09, o Município de Montijo dispõe de atribuições
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no domínio dos tempos livres e do Desporto, estatuindo a alínea b) do n.º 2 do
artigo 21.º do mesmo diploma legal que os órgãos municipais exercem
competências no âmbito do apoio a actividades desportivas e recreativas que
revistam interesse público municipal. Estipula ademais a alínea b) do n.º 4 do
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18/09, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, 11-01,
que a Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de interesse
municipal, pode apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a
actividades de interesse municipal de natureza desportiva. Preceitua o n.º 2 do
artigo 5.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro que “o Estado, as Regiões
Autónomas e as autarquias locais promovem o desenvolvimento da actividade
física e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, as
associações desportivas e as demais entidades públicas ou privadas, que actuam
nesta áreas”, estabelecendo ademais o n.º1 do artigo 6.º da mencionada Lei que
“incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a promoção
e a generalização de actividade física, enquanto instrumento essencial para a
melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”.
Consagra o n.º 1 do artigo 46.º da Lei de Bases da Actividade Física e do
Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) que as associações desportivas (sem
fins lucrativos) podem beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras
objecto de aprovação e atribuição por parte das Autarquias Locais. A concessão
de apoios financeiros, materiais e logísticos por parte das Autarquias Locais
aos clubes desportivos, independentemente do valor pecuniário e da expressão
monetária, é obrigatoriamente titulada, consta e efectiva-se através de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos
46.º, n.º 3 e 47.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro e bem assim nos artigos 1.º,
2.º, 3.º, n.º 1, alínea d) e 15.º, todos do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de
Outubro, o qual define e disciplina o regime jurídico dos contratos-programa de
desenvolvimento desportivo. Os objectivos da atribuição de apoios aos clubes
desportivos mediante a celebração de contratos-programa de desenvolvimento
desportivo constam do artigo 8.º do citado Decreto-Lei n.º 273/2009, de 01/10,
sendo que o ajuste e outorga dos aludidos pactos contratuais pressupõe e
postula a prévia apresentação e entrega à entidade concedente dos apoios, por
parte do clube desportivo candidato e beneficiário do apoio, do respectivo
programa de desenvolvimento desportivo, nos termos do disposto nos artigos
47.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e do artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 20/10, cujo conteúdo se acha regulado nos termos
do supra indicado preceito legal e bem assim no artigo 15.º do aludido Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 01/10. O artigo 5.º do Regulamento Administrativo
Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Desportivo Associativo aprovado pela
Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada a 28 de Setembro de 2004
estabelece que “o programa de apoio à manutenção e desenvolvimento de
actividades desportivas regulares tem como finalidade apoiar as actividades
regulares a realizar durante uma época desportiva”, enquadrando o respectivo
artigo 6.º os tipos de apoio a prestar no âmbito do programa em apreço, nos
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seguintes termos: enquadramento técnico; apetrechamento; transporte; divulga-
ção e informação das actividades; e formação de agentes desportivos, no que ao
caso vertente diz respeito e de acordo com a tipificação feita pelas alíneas a),
b), c) e f) do citado diploma. Refere o artigo 13.º do Regulamento Municipal
acima identificado que “o programa de apoio ao rendimento desportivo tem
como finalidade apoiar as associações desportivas que participam em competi-
ções de carácter nacional, enquadradas por Federações de Utilidade Pública
Desportiva”. No âmbito deste programa de apoio, e conforme resulta do precei-
tuado no artigo 14.º do dito Regulamento, sublinha-se o transporte para
competições e as despesas com a arbitragem, o policiamento, o seguro desporti-
vo e a inscrição dos atletas, nos termos das alíneas a) e c) a f) do aludido
normativo regulamentar. Deverá igualmente considerar-se, em sede de apoios
materiais e logísticos, o regime constante dos artigos 4.º, n.º 2 e 6.º, n.º 3, do
Regulamento Administrativo Municipal de Tarifas em vigor, no que tange à
cedência da utilização das infra-estruturas desportivas municipais, em
conformidade com o que se acha estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
273/2009, de 01/10. Enquanto clube desportivo que fomenta, promove, dirige e
implementa, no plano local concelhio, a prática desportiva de futsal federado,
masculino e feminino, com prevalência dos escalões de formação, a Academia
Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro Miranda apresentou o programa de
desenvolvimento desportivo que integra o anexo I ao contrato-programa, fazen-
do parte integrante do aludido contrato-programa, cuja aprovação constitui o
objecto da presente proposta de deliberação e cujo conteúdo se dá nesta sede
por integralmente reproduzido para os devidos e legais efeitos. O referido
programa de desenvolvimento desportivo apresentado pela Academia Desporti-
va Infantil e Juvenil do Bairro Miranda, em ordem à atribuição de apoio
financeiro e bem assim material e logístico destinado a comparticipar a
respectiva execução, consubstancia, nos termos e para os efeitos do disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o
plano regular de acção aí indicado, com o conteúdo previsto e decorrente do
artigo 12.º, n.º 1, do mencionado diploma legal. Neste sentido, e atendendo à
fundamentação de facto e de direito supra expendida, proponho que a Câmara
Municipal delibere aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo
a outorgar entre o Município de Montijo e a associação desportiva sem fins
lucrativos designada por Academia Desportiva Infantil e Juvenil do Bairro
Miranda, anexo à presente deliberação e cujo teor se dá por integralmente
reproduzido nesta sede para todos os devidos e legais efeitos, deliberando
aprovar ademais a comparticipação financeira de € 2.000,00 (dois mil euros),
nos termos previstos no citado contrato e bem assim a atribuição dos apoios
materiais e logísticos descritos no aludido contrato. A deliberação camarária
em apreço é tomada com esteio e fundamento nos preceitos e normas legais e
regulamentares acima referenciadas, sendo que o apoio ora concedido deverá
constar da relação a publicar em edital e em jornal regional, conforme o
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preceituado no art.º 1, n.º 1 e no art.º 3.º, n.º 2, da Lei n.º 26/94 de 19 de Agosto.
Código Orçamental: 0601/04070199. (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador
Renato Gonçalves)--------------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
IV – DIVISÃO DE HABITAÇÃO
1 – PROPOSTA N.º 217/10 – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE VISTORIA E NOTIFI-
CAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS – PROCESSO PO-01/09 – Na sequência do meu
despacho de 15/01/09 a Comissão de Vistorias nomeada por deliberação
camarária de 16/12/09 procedeu à vistoria do imóvel sito na Rua Alexandre
Herculano, n.º 9, r/c e 1º andar, em Montijo, de que são proprietários
respectivamente o Senhor Francisco dos Anjos Ramos e o Senhor Carlos
Alberto Santos Guedes, na qualidade de cabeça de casal da herança,
conforme auto que se anexa e que aqui se dá por integralmente reproduzido.
Tendo sido notificados os proprietários, nos termos dos artºs 100º e 101º do
Código do Procedimento Administrativo, para audiência prévia, apresenta-
ram alegações tendo-se verificado que estas não acrescentam factos e/ou
fundamentos passíveis de alterar o projecto de decisão. - Considerando que
compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nos artºs. 89º. e 90º. do
Decreto-Lei nº. 555/99 de 16/12, com a redacção dada pela Lei n.º 60/07 de
04/09, ordenar, precedendo vistoria, a reparação e beneficiação de constru-
ções que ameacem ruína ou constituam perigo para a saúde e segurança das
pessoas e bens. PROPONHO: 1. Que a Câmara Municipal delibere homologar
o auto de vistoria realizada ao abrigo dos normativos legais supracitados,
determinando por consequência a execução das obras que se reputam
necessárias no prazo nele indicado. 2. Que a presente deliberação bem como
o Auto de Vistoria a ela apenso seja notificada aos proprietários. (Proposta
subscrita pela Senhora Vereadora Clara Silva)-------------------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
V – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA
1 – PROPOSTA Nº. 207/10 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NAS TRANSMISSÕES
ONEROSAS DE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DECRETO Nº. 19/08, DE 01 DE JULHO
– RATIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE RENÚNCIA - Considerando que: 1)
De acordo com o Decreto nº. 19/2008, de 01 de Julho, que estabelece as me-
didas preventivas nas áreas destinadas à implantação do novo aeroporto de
Lisboa (NAL), veio também criar, a favor dos Municípios abrangidos, um di-
reito de preferência nas transmissões a título oneroso entre particulares de
terrenos ou edifícios situados nas áreas sujeitas às medidas constantes da-
quele mesmo Decreto, relativamente a transmissões na área da zona 10 exte-
rior às zonas 1 a 9, tudo conforme o disposto nos nºs. 1 e 3 do artigo 10º do
citado Decreto nº. 19/08. 2) Tendo presente a salvaguarda do interesse pú-
blico em geral e do interesse municipal em particular, foram apreciados os
pedidos dos particulares, tendo presente que só em casos muito pontuais será
de ponderar o efectivo exercício de tal direito de preferência pelo Município.
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3) Face à necessidade de acautelar o cumprimento pelos particulares desta
nova exigência legal em todas as transmissões onerosas de imóveis situados
na área supra identificada e face ainda à necessidade de assegurar que tal
direito não constitua uma forma de paralisar a actividade económica do
Concelho neste domínio de actividade, entendeu-se privilegiar o objectivo de
responder, de forma célere e em tempo útil a todos os pedidos formulados,
emitindo declaração de renúncia que permitisse aos particulares concretizar,
de forma também célere, os seus negócios. 4) Mostra-se, no entanto, agora
necessário submeter a ratificação da Câmara Municipal, as declarações de
renúncia ao direito de preferência subscritas pela Senhora Presidente e pelo
Senhor Vice-Presidente, no período compreendido entre 19 de Abril de 2010
e 02 de Maio de 2010, tudo de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 10º
do Decreto n.º 19/2008, conforme listagem que se anexa à presente proposta
dela fazendo parte integrante. PROPONHO: Que a Câmara Municipal
ratifique todas as declarações de renúncia ao direito de preferência subscri-
tas pela Senhora Presidente e pelo Senhor Vice-Presidente, os seguintes
processos, constituído por força do disposto no artigo 10º do Decreto nº.
19/2008, de 01 de Julho, no período compreendido entre 19 de Abril de 2010
e 02 de Maio de 2010, conforme lista que se anexa à presente proposta dela
fazendo parte integrante. (Proposta subscrita pela Senhora Presidente).-------
Deliberação: Ratificada por unanimidade.------------------------------------------
VI – DEPARTAMENTO DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
1 – PROPOSTA Nº. 219/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITI-
VA DA OBRA “ELIMINAÇÃO DAS BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS – MONTI-
JO”. PROCESSO F-03/2003 – Considerando que: A vistoria efectuada no dia 29
de Abril de 2010 considerou estarem os trabalhos em condições de serem
recebidos definitivamente. Proponho: A Ratificação do Auto de Recepção
Definitiva da obra “Eliminação das Barreiras Arquitectónicas - Montijo”.
(Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta) --------------------------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
2 – PROPOSTA Nº. 220/10 – RATIFICAÇÃO DO AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓ-
RIA DA OBRA “REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DA
MONTIAGRI”. PROCESSO F-12/2007 – Considerando que: A vistoria efectuada
no dia 21 de Abril de 2010 considerou estarem os trabalhos em condições de
serem recebidos provisoriamente. Proponho: A Ratificação do Auto de
Recepção Provisória da obra "Remodelação das Instalações Eléctricas da
Montiagri” (Proposta subscrita pelo Senhor Vereador Nuno Canta). ----------
Deliberação: Aprovada por unanimidade.-------------------------------------------
VII – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
1 – PROPOSTA N.º 221/10 – 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3ª AO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (2010-2013) – Considerando que: Nos
termos do disposto no n.º 8.3.1.2. do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de
Fevereiro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de
Dezembro, “Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsio-
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nais para acorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o
orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações, tantas quantas as que
se reputem necessárias. Dispõe o n.º 8.3.2.3. que “A realização antecipada
de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das
despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimen-
tos aprovado devem ser precedidas de uma alteração ao plano, sem prejuízo
das adequadas modificações no orçamento, se for o caso.” Considerando a
necessidade de efectuar a 4ª alteração ao Orçamento e 3ª Plano Plurianual
de Investimentos para 2010-2013, constante do documento anexo, que aqui se
dá por reproduzido. PROPONHO: Que este Executivo Municipal delibere
favoravelmente a 4ª alteração ao Orçamento e 3ª ao Plano Plurianual de
Investimentos para 2010-2013, ao abrigo dos nºs. 8.3.1.2., 8.3.1.5. e 8.3.2.3.
do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro. (Proposta subscrita pela
Senhora Presidente)---------------------------------------------------------------------
Deliberação: Aprovada com seis votos a favor, quatro do Partido Socialista e
dois dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e uma abstenção
do Senhor Vereador da Coligação Democrática Unitária.------------------------
Todas as deliberações tomadas foram aprovadas em minuta nos termos e
para os efeitos previstos nos números 3 e 4 do artigo 27º do Código do
Procedimento Administrativo.----------------------------------------------------------
Finda a ordem de trabalhos foi a sessão suspensa pelas dezoito horas e
quarenta e nove minutos.---------------------------------------------------------------
Pelas dezanove horas foi retomada a sessão para se dar início à intervenção
do público, previsto pelo artigo 84º, nºs. 6 e 7 da Lei número 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro.-----
Não tendo havido munícipes para intervir, e não havendo mais nada a tratar
foi pela Senhora Presidente encerrada a reunião eram dezanove horas e dois
minutos da qual se lavrou a presente acta que vai ser assinada.-----------------
E eu, Técnica Superior da Divisão
de Gestão Administrativa do DAF, a escrevi, subscrevo e assino.----------------

A Presidente da Câmara

Maria Amélia Antunes
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