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DE 21/06/2016

União das Freguesias de Carnaxide e Queijas
Junta de Freguesia
ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2016

------------------------------------------ACTA NÚMERO 6 ----------------------------------------Aos três dias do mês de março de dois mil e dezasseis, pelas dezoito horas e trinta minutos,
na Sede da Junta de Freguesia, em Queijas, reuniu o Executivo da Junta de Freguesia de
Carnaxide e Queijas, sob a presidência do Senhor Presidente Jorge Manuel de Sousa de
Vilhena, estando presentes, o Senhor Secretário Américo Marques Ferreira Duarte, o Senhor
Tesoureiro Luís Manuel Figueiredo Lopes, o Senhor Vogal António Rocha, a Senhora Vogal
Rosa Lopes Costa e o Senhor Vogal José Rodrigues. A Senhora Vogal Carla Sofia Guia Pinto
encontra-se ausente por motivos profissionais. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia
Jorge Manuel de Sousa de Vilhena justificou as ausências e deu início à sexta reunião do
Executivo, com a seguinte Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por unanimidade: --------

Antes da Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------1 – Informações -------------------------------------------------------------------------------------2 – Situação Financeira -----------------------------------------------------------------------------3 – Aprovação da ata n.º 22/2015 ------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 45/2016 – Compartimento N.º 22 D do Jazigo Paroquial N.º
4 - desocupação e apropriação; --------------------------------------------------------------------2 – Proposta de Deliberação N.º 46/2016 – Atribuição de comparticipação financeira –
Agrupamento de Escuteiros 908 de Carnaxide; ---------------------------------------------------3 – Proposta de Deliberação N.º 47/2016 – Atribuição de comparticipação financeira – Centro
Social e Paroquial S. Romão de Carnaxide; --------------------------------------------------------
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Ponto – Um – Informações ------------------------------------------------------------------------ Como sabem, estão a decorrer várias obras em Carnaxide, do Municipio de Oeiras.
Solicitei ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que, nomeadamente, a obra do Largo da
Pátria Nova fosse adiada um pouco na medida em que o Municipio entendeu fazer quatro
obras de monta ao mesmo tempo e isso causa imensos problemas no trânsito, estamos a
receber imensas reclamações e, portanto, a forma que nós arranjámos pensada para
controlar esta situação foi, por um lado, pedir à Policia de Segurança Pública e à Policia
Municipal para estarem de manhã e ao fim do dia, nas horas do pico do trânsito, a orientar o
trânsito nas rotundas, especialmente na rotunda das Sicas e junto ao hospital, para que
desanuviasse um pouco o trânsito. Por outro lado, lembrei-me de pedir ao Sr. Presidente da
Câmara Municipal para adiar, então, o início da obra do Largo da Pátria Nova dado que, a
obra de asfaltamento da Rua Aquilino Ribeiro irá demorar trinta dias e no fim do mês a obra
do Largo da Pátria Nova poderia recomeçar assim como, também, a obra na Rua Luisa Jorge
Neto e Tomás Vieira da Cruz que decorre do Orçamento Participativo do Municipio que foi o
que ganhou em Carnaxide, na altura, em que foi a criação de uma “zona trinta” de limitação
de velocidade, decorrente da aprovação do Orçamento Participativo dois mil catorze/dois mil
e quinze e as medidas são de acalmia do tráfego que consistem, sobretudo, na construção de
zonas de plataformas elevadas do piso diferenciado e respetiva sinalização vertical. ------------- Também está a decorrer e daí o maior problema no trânsito, a obra de execução de uma
conduta hidráulica, pelo SIMAS, de forma a captar as águas que provêm da Serra de
Carnaxide e que eram águas que, no inverno e noutras alturas, vinham soltas e acabavam
por criar inundações na Estrada da Amadora e até em condomínios limítrofes e moradias
naquele local mais baixo. Esta é uma obra muito importante mas que está a demorar
bastante tempo, foi novamente prorrogada do dia dezanove de fevereiro ao dia trinta de
março. Espero que o fato de adiarmos a obra do Largo da Pátria Nova venha ajudar à fluidez
do tráfego e contribua para uma melhor circulação viária. ------------------------------------------ Ainda se encontra a decorrer a Feira do Livro “Festa das Palavras”, em que no próximo
sábado irá decorrer um momento de poesia com os jograis da nossa Universidade Sénior e
com a atuação do corro também da nossa Universidade Sénior. Ainda no sábado à tarde será
inaugurada a sede do Grupo Lobos de Carnaxide, na loja número um do Mercado Municipal de
Carnaxide, atribuída por contrato de comodato e, no domingo de manhã, no Pavilhão
Noronha Feio, irá decorrer a comemoração do Dia Internacional da Mulher numa parceria já
repetida e com sucesso com a Associação Desportiva de Queijas, com um workshop de defesa
pessoal para mulheres. Nesta situação, recordo os Srs. Vogais que já encontra tudo
preparado. --------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Temos efetuado algumas reparações no espaço público, nomeadamente, a deservagem
manual de passeios com betumagem dos mesmos na Rua João Pedro de Andrade, na Rua Sá
de Figueiredo e na Rua Amândio César, em Carnaxide. Em Linda-a-Pastora, de destacar
também, diversas reparações na calçada e, particularmente, a execução da segunda fase de
rebaixo de lancil para cidadãos com mobilidade reduzida. Está agendada, com o Sr.
Presidente da Câmara Municipal, visita a Queijas e Linda-a-Pastora no dia dezoito deste mês,
ainda não sei qual é o ponto de encontro mas depois informo. ------------------------------------- Como sabem, a Educadora Adelaide Nascimento foi dispensada pela Santa Casa da
Misericórdia de Oeiras em maio de dois mil e quinze e, face à participação da Santa Casa, foi
instaurado um processo disciplinar que decorreu nos termos da Lei e que terminou a
aplicação de quatro dias de multa com pena suspensa. De imediato, oficiámos a Santa Casa e
a própria trabalhadora para retomar funções, tendo a Santa Casa recusado e a trabalhadora,
na altura, ter chamado a PSP para presenciar os fatos. Desde essa altura, a trabalhadora está
em casa e, dado que está ao abrigo do protocolo tripartido entre a Junta de Freguesia, o
Municipio de Oeiras e a Santa Casa, houve uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara
Municipal e com o Sr. Provedor para tentar chegar a um consenso. A Junta de Freguesia
entende que a trabalhadora deve apresentar-se ao serviço, dado que é uma Educadora e a
Sede e a Delegação da Junta de Freguesia não tem esse posto de trabalho e, ao abrigo do
protocolo, que é assim que deverá ser feito, a Santa Casa recusa-se a receber a trabalhadora.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal efetuou uma proposta no sentido de resolução que
enviou a esta Junta de Freguesia e que foi enviada à trabalhadora e que seria um contrato em
mobilidade

intercarreiras

para

o

Municipio,

durante

seis

meses.

A

trabalhadora,

telefonicamente, manifestou não ter interesse. Mais tarde, por email e através da sua
advogada, informou que não estaria interessada devido aos fundamentos que indica no email
e, hoje, voltei a telefonar dado que o email não é claro e que não diz exatamente se quer ou
não quer ir em mobilidade. Perguntei à trabalhadora, ao telefone, que me respondesse ao
email oficial que enviei, com o contrato de mobilidade para que me fosse respondido e a
trabalhadora informou, então, que irá responder formalmente se quer ou não quer ir para o
Municipio em mobilidade durante seis meses. Como sabem, quase em simultâneo, o Educador
José Barreto foi dispensado de funções que tinha na Santa Casa, por um episódio descrito
através de ofício da Santa Casa em que uma criança se teria queixado de uma situação
perante os seus pais e perante a coordenação da creche. Fomos oficiados nesse sentido e,
após apreciação do processo, por indicação do nosso Consultor Jurídico, entendi responder
que, de acordo com a Lei, esta Junta de Freguesia não tem capacidade de inquirir crianças.
Logo, sendo as testemunhas eram crianças, caberia à Santa Casa participar criminalmente ao
Ministério Público se entendesse que o deveria fazer porque esta Junta de Freguesia não teria
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forma de o fazer. Imediatamente, a Santa Casa entendeu não querer receber mais este
trabalhador ao serviço e oficiou a Junta de Freguesia, com um acerto de contas, em que
renunciava o protocolo também com este funcionário. Respondemos que não o poderia fazer,
o protocolo é tripartido, envolve, quer edifícios, quer recursos humanos, e, portanto, não é
assim que as coisas funcionam e o trabalhador não seria alvo de processo disciplinar porque
não havia matéria de fato para a Junta de Freguesia poder instaurar o processo disciplinar
porque, para instaurar o processo disciplinar, tem que haver fundamento e tem que haver
prova e testemunhas. Mais tarde, nessa reunião com o Sr. Presidente da Câmara Municipal e
com o Sr. Provedor da Santa Casa, voltei a insistir que a Santa Casa teria que tomar posição
porque a quem compete pagar os vencimentos desses trabalhadores é a Santa Casa e a
Câmara Municipal, conforme está no protocolo. A Santa Casa, numa posição de força, voltou
a informar que não iria receber qualquer dos trabalhadores. Perante esta situação, o
Sindicato enviou-nos, hoje, um ofício com a referência SP10053/2016, em que nos comunica
que o Educador José Barreto informou o Sindicato que está à cerca de seis meses sem
procedimento disciplinar e impedido de exercer funções na Santa Casa. Perante este ofício a
que irei responder em conformidade, dizendo o que está a acontecer, que estamos a analisar
a situação e a aguardar que haja colocação para o trabalhador e entendi chamar, também,
amanhã o trabalhador para ter uma reunião com o trabalhador e aferir essa situação e depois
comunicarei o que o trabalhador respondeu. Entretanto irei responder ao ofício do Sindicato
dizendo que o trabalhador aguarda colocação mas que, por via do protocolo, não pudemos,
até ao momento, ter-lhe dado qualquer função. ----------------------------------------------------- Parece que o cilindro do Mercado de Queijas avariou e agradeço que, depois, o Sr. Vogal
me explique para que serve o cilindro. --------------------------------------------------------------- Recebi um email da Anafre dizendo que fizeram um protocolo com a Ordem dos
Advogados. Já temos esse protocolo em Queijas, portanto, não faz sentido.----------------------- Vinte e um atendimentos de Apoio Social agendados e executados pelo Dr. Rodrigo
Lencastre. Vinte atendimentos agendados, compareceram catorze pela Dra. Marta Fragoso.
Em Queijas foram agendados quinze atendimentos e compareceram nove. ----------------------- No dia um de março, estive presente nas comemorações no dia da Proteção Civil Nacional
na nossa União de Freguesia porque a sede nacional da Proteção Civil é em Carnaxide, com a
presença da Sra. Ministra da Administração Interna, do Sr. Secretário de Estado, do Sr.
Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, do Sr. Presidente do Inem. Foi uma
cerimónia muito bonita, cumprindo o protocolo e sentando o Presidente da Junta de Freguesia
no lugar que lhe é devido com a gente da Proteção Civil local, como a Lei determina e muito
bem, fiquei sentado ao lado do Presidente do Inem, fiquei atrás da Sra. Ministra. É uma
cerimónia onde tenho ido há vários anos mas prolongou-se muito, estava previsto começar às
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dez horas da manhã mas atrasou-se, saí e ainda estava a decorrer o beberete, já era meiodia e um quarto. Foram homenageadas as famílias dos dois bombeiros que morreram no ano
passado em Portugal, um de Almeirim e outro de São Domingos de Rana/Carcavelos, num
incêndio. Ainda outro rapaz foi homenageado, da Proteção Civil, que teve morte súbita.
Gostei de conhecer a Sra. Ministra, parece-me uma pessoa sensível, até se emocionou em
determinados momentos e é uma pessoa simples, o discurso foi muito pequeno e conciso,
também foi apresentada a comunidade de cidades resilientes, em que Oeiras não está
incluída e onde estão cidades como Amadora, Lisboa, Torres Vedras, Almada, Santarém,
cidades que estão a trabalhar no sentido de acautelar situações graves de terramotos e
outras situações. --------------------------------------------------------------------------------------- Melhorámos um pouco o Salão Nobre. Para que a Universidade Sénior tenha mais
condições, colocámos estores “blackout”, são estores que quebram a luz por causa das
projeções e substituímos o ecrã de projeção em que eu pedi ao operário Luís Trindade para
prender o ecrã e acho que ficou muito bem conseguido. O próximo investimento será um data
show para Queijas porque não há, o que lá estava avariou. ---------------------------------------- Foi completa a galeria dos ex-Presidentes da Junta de Freguesia de Queijas, faltava uma
moldura do último Presidente Luís Lopes, do mandato de dois mil e nove/dois mil e treze. O
próximo passo será identificar o edifício da delegação de Queijas retirando o painel existente
que diz “Junta de Freguesia de Queijas” e colocando umas letras iguais ao que este edifício
tem. Vai ser identificada a Delegação da Junta de Freguesia com letras em aço inox
recortadas,

a

dizer

“União

das

Freguesias

de

Carnaxide

e

Queijas/Junta

de

Freguesia/Delegação”. Quero também atualizar os autocolantes que estão nas lojas do
Mercado de Queijas porque está completamente desatualizado, os Escuteiros já lá não estão,
entre outros e eu pensei e dei indicação à Rita para ela pensar em qualquer coisa com São
Miguel, forrar com a imagem do Santo e ficar a dizer, por cima, “União das Freguesias”. Aqui
em Carnaxide, o Sr. Vogal dos Cemitérios por iniciativa, está a embelezar a casa de banho do
público, sendo que o próximo passo será a reorganização da casa dos ossários no pátio.
Temos que tomar uma decisão, ou construímos o subterrâneo como está previsto em
regulamento, aprovado em dois mil e treze pela ex-Junta de Freguesia de Carnaxide ou
construir um edifício idêntico aos que lá estão para aumentar a capacidade porque, por um
lado, há espaço na lateral e, por outro lado, ver o que tiver menor custo. ----------------------

--- Pelo Sr. Secretário foi informado o seguinte: ---------------------------------------------------- Ainda na sequência das obras que se estão a realizar na Freguesia, quero chamar a
atenção para uma situação de trânsito que se complicou ainda mais depois de o trânsito ser
desviado para a Rua Manuel Teixeira Gomes, na sequência das obras que estão a ser feitas
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na Serra de Carnaxide. Já em tempos, esta Junta de Freguesia solicitou a anulação de quatro
ou cinco lugares de parqueamento no topo da Rua Manuel Teixeira Gomes, junto aos
semáforos e o que acontece agora é que com o trânsito que para ali é desviado, sem que a
temporização dos semáforos tenha sido alterada e sem que os lugares de estacionamento
tenham sido desocupados, quem quer virar à direita não consegue forma filas enormes de
trânsito que não se vêm nem em horas de ponta. Por outro lado, quero perguntar se há
alguma intenção de colocar na Rua Manuel Teixeira Gomes parquímetros até à Escola Vieira
da Silva. Vi o edital da Parques Tejo com a atualização das taxas e lamento que Carnaxide e
Queijas existam apenas zonas vermelhas que são as áreas de parqueamento mais caras e
não percebo porque não existem outras mais baratas. --------------------------------------------

--- Pelo Sr. Presidente foi respondido o seguinte: --------------------------------------------------- Há intenção da Parques Tejo em colocar parquímetros na Rua Manuel Teixeira Gomes,
dada a proximidade do centro de Saúde e, por outro lado, porque é injusto que essas pessoas
que não têm o cartão de residente, estando numa área circunscrita com diversos
arruamentos confinantes com parqueamento, utilizem o estacionamento. ----------------------

--- Pelo Sr. Tesoureiro foi dito o seguinte: ----------------------------------------------------------- Quero informar o Executivo que desde a passada segunda-feira, a convite do Presidente
da Associação Desportiva de Oeiras, tomei posse como Diretor Financeiro daquela Associação.
Assim sendo, gostaria de dizer que qualquer relação que esta Junta de Freguesia tenha, a
partir de agora, com a Associação Desportiva de Oeiras, darei a prorrogativa de abstenção. --

--- Pelo Sr. Presidente foi ainda dito o seguinte: ---------------------------------------------------- À cerca de três semanas iniciei, com muita vontade, a elaboração do site da União das
Freguesias, que é um trabalho que é feito à distância, ou seja, a compilação de elementos é
enviada por mim e a programação é feita pela empresa adjudicatória do site. O site está a
ficar muito bonito, em breve irei mostrar-vos. É, para mim, o site mais bonito de Juntas de
Freguesia que já vi, está a ficar muito bom, com os serviços, praticamente todos, online,
ainda mais serviços, como por exemplo, a questão da criação de formulários online para as
pessoas pedirem bancas no mercado, com a possibilidade de a pessoa pagar com multibanco
e uma série de inovações a que vocês já estão habituados que serão, decerto, do agrado da
Assembleia de Freguesia porque faço intenção, se vocês concordarem e dado que na última
reunião de Assembleia, praticamente, a única pergunta era sobre a construção do site, iremos
fazer a apresentação na Assembleia de Freguesia antes de o pôr online. Irá como
demonstração, não sujeito a qualquer aprovação, apenas como apresentação. Tem a parte
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criativa e a parte funcional e o que dá mais trabalho, por vezes, é verificar se toda a
informação que existe está correta, se não há nada mal escrito, se os textos estão adequados
e, depois, também houve uma fase que é a de importação de conteúdos, ou seja, tive de ir
ao site de Queijas e importar conteúdos que são obrigatórios, como a heráldica de Queijas,
fomos ao de Carnaxide importar o que é de Carnaxide, a heráldica, a história, as associações
e coletividades de Queijas e de Carnaxide e tem de bater tudo certo para que quem está a
consultar tenha tudo. Depois, no futuro, quem entrar no site de Queijas ou de Carnaxide é
direcionado para o site da União das Freguesias. Os sites ficam ativos de forma a ficarem
ativos para sempre. Vamos imaginar que, hipoteticamente, Queijas voltava a ser Freguesia, o
site está lá e está exatamente como ficou no dia vinte e nove de setembro de dois mil e
treze. Está ativo, é pago todos os anos a taxa à DNS, que é a empresa pública que gere os
domínios dos sites em Portugal. Depois também pagamos à empresa que tem o alojamento
do site, a empresa que faz com que o site esteja em funcionamento, uma coisa é o endereço
do site que é preciso pagar todos os meses como se fosse o título de propriedade, outra coisa
é pagar todos anos o alojamento do site que é, imaginem, um prédio com apartamentos e
cada apartamento é um site. Assim, um dia, aconteça o que acontecer, está lá sempre o site.

Ponto – Dois – Situação Financeira ------------------------------------------------------------No período compreendido entre o dia 18 de Fevereiro de dois mil e dezasseis e o dia 02 de
Março de dois mil e dezasseis, conta ao nível das disponibilidades, com um saldo bancário de
16.520,56 € (dezasseis mil quinhentos e vinte euros e cinquenta e seis cêntimos); em caixa
866,28 € (oitocentos e sessenta e seis euros e vinte e oito cêntimos), sendo o total das
disponibilidades de 18.926,78 € (dezoito mil novecentos e vinte seis euros e setenta e oito
cêntimos) a transitar para a semana seguinte. Receitas entradas perfazem 5.799,13 € (cinco
mil setecentos e noventa e nove euros e treze cêntimos); despesas efetuadas e liquidadas
num valor total de 58.743,39 € (cinquenta e oito mil setecentos e quarenta e três euros e
trinta e nove cêntimos). -----------------------------------------------------------------------------

Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Proposta de Deliberação N.º 45/2016 ---------------------------------------------------No âmbito das Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, tomou o signatário
conhecimento da Informação n.º 85/2016, relativa ao compartimento n.º 23 D do Jazigo
Paroquial n.º 4, que se encontra em regime de aluguer desde 06 de Novembro de 1964,
sendo responsável, a Senhora Dona Maria de Fátima Loureiro Dias. -----------------------------
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Neste sentido, a anuidade do referido compartimento encontra-se em atraso desde 2000,
tendo esta Junta de Freguesia remetido oficio registado ao responsável, comunicando o
respetivo atraso, tendo o mesmo sido devolvido com indicação de “Não mora nesta morada”.
Após afixação de Edital n.º 32/2015 nos locais habituais e colocação de placa de abandono,
nada foi comunicado a esta Junta de Freguesia. --------------------------------------------------Neste contexto e de acordo com os pontos n.º 1 e 4, artigo 47.º do capítulo X, do
Regulamento do Cemitério Paroquial da Freguesia de Carnaxide, propõe-se: ------------------1. Que seja desocupado e apropriado por esta Junta de Freguesia, nos termos do
Regulamento em vigor. -----------------------------------------------------------------------------2. Que a presente proposta seja aprovada em minuta. --------------------------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

2 – Proposta de Deliberação N.º 46/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê, através
do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo a entidades que
promovam atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, o Agrupamento de Escuteiros 908 de Carnaxide, vai realizar o Acampamento
de agrupamento – AcAgru que se realiza há 28 anos, entre os dias 19 e 22 de Março de 2016
na Quinta da Apostiça em Sesimbra, tendo solicitado a esta Junta de Freguesia apoio
financeiro para fazer face ao custo do aluguer de autocarro. ------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira ao Agrupamento 908 de Escuteiros de
Carnaxide - CNE, no valor de 375,00 € (trezentos e setenta e cinco euros), para apoio no
aluguer de autocarro para transporte dos escuteiros para a realização do referido
acampamento. --------------------------------------------------------------------------------------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

3 – Proposta de Deliberação N.º 47/2016 ---------------------------------------------------Reconhecendo a importância que a cultura assume na sociedade atual e tendo como objetivo
final o harmonioso desenvolvimento da condição intelectual, moral e física dos nossos
munícipes, as Grandes Opções do Plano para 2016 desta Junta de Freguesia prevê, através
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do apoio a ações de índole cultural, social e desportiva, o incentivo a entidades que
promovam atividades neste âmbito. ---------------------------------------------------------------Neste contexto, o Centro Social e Paroquial de S. Romão de Carnaxide detém uma valência
designada “Escola de Música Musicentro”, onde se encontra inserido o grupo “Os Traquinas”
com cerca de 30 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos. Este
grupo tem atuado por diversas vezes em eventos desta Autarquia, do Município de Oeiras, em
diversos canais de televisão entre outras entidades. ---------------------------------------------Nesta conformidade, o referido grupo “Os Traquinas” foram convidados pelo Superior do
Centro Missionário do Coração de Jesus de Ponta Delgada, nos Açores, para realizarem
algumas atuações em diversas instituições ligadas a esse centro missionário, tendo solicitado
a esta Junta de Freguesia apoio financeiro para fazer face aos custos que esta iniciativa
requer, tais como as despesas de deslocação. ----------------------------------------------------Face ao exposto e atendendo que este apoio encontra a devida expressão nas GOP para o
ano económico de 2016, propõe-se: ---------------------------------------------------------------1. A atribuição de uma comparticipação financeira ao Centro Social e Paroquial de S. Romão
de Carnaxide, no valor de 200,00 € (duzentos euros), para apoio nas despesas de deslocação
do grupo “Os Traquinas” aos Açores. --------------------------------------------------------------2. Mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta. ---------------------------- A proposta foi aprovada por unanimidade dos presentes. -------------------------------------

Conforme disposição legal a transcrição de qualquer documento oficial tem que respeitar, na íntegra, o conteúdo e o texto constante
nos documentos. Sendo facto que as Propostas de Deliberação aqui descritas se constituem documento oficial e a respetiva
transcrição, que nesta Ata se faz, é feita reproduzindo na íntegra o texto original.

E por nada mais haver a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 19h45m.

O Executivo

O Presidente

______________________________
(Jorge Manuel de Sousa de Vilhena)

O Secretário

______________________________
(Américo Duarte)
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A Vogal

______________________________
(Rosa Lopes)

O Vogal

______________________________
(José Rodrigues)

O Vogal

______________________________
(António Rocha)
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