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CAMARA MUNICIPAL DOS MOSTEIROS 

 

ATA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CMM 

 

Aos Vinte e Cinco dias do mês de Maio do ano dois mil e dezassete, com início a partir 

das 9H00, no Gabinete do Senhor Presidente, a Câmara Municipal dos Mosteiros 

reuniu-se em sessão ordinária, a 9ª sessão do Mandato. Nessa sessão, foram 

presentes, o Presidente, Carlos Fernandinho Teixeira, os Vereadores (efetivos), Jaime 

Monteiro, Pedro Teixeira e Fábio Vieira. Estiveram ainda presentes, os vereadores 

(suplentes, Edson Martins, a engenheira Artemisa Vieira e o Secretário Municipal, 

Avelino Rodrigues Gomes. Por motivo justificado registou a ausência do vereador, 

Domingos Vaz. 

Depois de aprovada a agenda dos trabalhos, a sessão foi iniciada e foram tratados os 

seguintes pontos: 

 

1 – INFORMAÇÕES DOS VEREADORES 
 

O Vereador Fábio Vieira usou da palavra e informou que recebeu do IEFP, (2) duas 
propostas para o exercício de estágio profissional na Câmara Municipal por um período 
de 04 meses, aos estudantes do município, Silvino Vaz Alves e António Alves Martins.  
 

De seguida, usou da palavra o vereador Pedro Teixeira, Informou que recebeu uma 

equipa da Bornefonden, comunicando que vão desativar o serviço no município no 

final do ano, mas vão apoiar a criação de uma associação de solidariedade que vão 

absorver algumas ações até aqui desenvolvidas pela Bornefonden e para isso solicita a 

CMM, o apoio de espaço para a instalação da referida associação com o nome “bem 

servir”. Continuando, disse que em relação ao programa de reabilitação e 

acessibilidades foi enviada as fichas de projetos para o Ministério da Família e Inclusão 

Social e este solicitaram algumas informações adicionais. Relativamente ao programa 

de reabilitação de casas informaram que o teto máximo das despesas para cada 

beneficiário é de 250.000$00 (duzentos e cinquenta mil escudos) esse valor está muito 

aquém do que foi enviado no projeto. 
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De seguida, usou da palavra o vereador Jaime Monteiro, Informou que a equipa 

“Ecovisao” esteve no município a fazer recolha de amostra de lixo para o estudo. 

Continuando, disse que recebeu uma equipa da Delegação Marítima que esteve no 

município na recolha de subsídios para a elaboração de um plano de conservação das 

praias. Disse que aproveitou da oportunidade e propôs a equipa a construção de um 

porto de pesca e ficaram sensibilizados com o assunto, prometeram apoiar na criação 

de uma loja de pescadores, intervenções na praia lancha, colocação de uma máquina 

de gelo. 

De seguida, usou da palavra o assessor, Nelson Pires, informou que está a trabalhar 

um novo layout e conteúdos do site da CMM e aguarda a colaboração da vereação na 

disponibilização de informações para alimentar o site. Disse que se encontra aberta no 

Ministério da Cultura o concurso para a bolsa da cultura direcionada às escolas.  

O Presidente, tomou a palavra, agradeceu as informações prestadas e a título de 

comentário, disse que a CMM, vai propor á Delegação Marítima a construção de uma 

rampa de acesso para pequenas embarcações na praia Lancha. Em relação ao 

Bornefonden, entende que a ideia da criação de uma associação será interessante e a 

CMM, vai apoiar na instalação e busca de novos parceiros nacional e na diáspora. 

Prosseguindo, disse que a Câmara Municipal de Entroncamento convidou-o a 

participar na festa do Município que terá lugar no dia 24 de Junho, mas tendo em conta 

as dificuldades financeiras da Câmara Municipal, está a ponderar a participação. Por 

último, informou que vai deslocar á cidade da Praia para tratar de algumas questões 

socioeconómica que afeta o município numa audiência com os governantes, entre 

eles; Ministro da Cultura, Ministro das Finanças, Ministra da Educação, Ministro da 

Economia, Presidente da Federação de Futebol. 

3.1 Obras Municipais, Priorização das ações: 

O Presidente usou da palavra, disse que agendou este ponto na agenda dos trabalhos 

com fito de socializar com a equipa camarária e com o gabinete técnico municipal as 

atividades prioritárias para a remodelação do polivalente “João de Joia”. Entende que 

a obra se encontra num ritmo bastante avançado mas devido as dificuldades 

financeiras, urge a tomada de uma decisão sobre as atividades que podem e devem 

ser realizadas atendendo os recursos disponíveis. Posto isso, a engenheira, Artemísia 

Santos, usou da palavra, disse que a obra está num ritmo avançado e elenca as 

seguintes atividades que entende ser prioritárias: 

 Colocação das portas e janelas; 

 Colocação da cortina de proteção na varanda; 

 Reboco parte exterior; 

 Colocação das sanitas e urinários; 

 Rampa de entrada; 
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 Pintura; 

 Parqueamento. 

 

O Vereador, Pedro Teixeira, usou da palavra, corrobora com a ideia da priorização das 

ações, mas entende que cada ação priorizada deve ser acompanhada de um 

orçamento para que a CMM melhor aquilatar sobre a afetação dos recursos. 

Posto isso, o presidente, tomou a palavra, disse que a CMM, vai contabilizar os custos 

das ações priorizadas e em relação às aquisições de materiais propõe a sua aquisição 

a crédito na Firma Braz Andrade. 

4. Decisões e Deliberações;   

1. Tendo em conta a situação financeira da Câmara Municipal,  decide dar 
prioridade às seguintes ações: colocação das portas de Alumínio; construção da 
proteção da Varanda, Reboque exterior; prontificar algumas casas de banho; 
eletricidade e água; pinturas e se possível o parqueamento Sul. 

2. Solicitar o último reembolso ao BCA para as obras previstas no ponto 1; 
3. Continuar as obras da ponte de Murro com a construção dos murros laterais, 

utilizado pedra seca; 
4. Deliberou conceder a Associação Bem Servir um dos espaços da antiga 

instalação do Centro de saúde;  
5. Designa o Vereador Pedro Teixeira, vereador Pelouro de Desenvolvimento 

Estratégico e Planeamento e Ação Social, para apresentar um Draft de um 
protocolo a estabelecer com a Associação " Bem Servir"; 

6. Retifica ao abrigo ao abrigo do artigo 98º, ponto 3 da Lei nº134/IV/95, de 03 de 
Julho, conceder a Costureira Coia um espaço na antiga Delegação de Saúde para 
ali desenvolver atividade geradora de rendimento a título gratuito até Setembro 
do ano em curso, devendo o Senhor Secretário elaborar um documento para 
estabelecer um modelo de utilização. 

7.  Os ocupantes referidos nos pontos 5 e 6 deverão arcar com o pagamento da 
água e energia e deverá constar no documento a ser elaborado pelo Senhor 
Secretario Municipal 

8.  Deliberou admitir para estágios de 4 meses a pedido do Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) os seguintes jovens: Silvino Alves e António Alves 
Martins, cuja a  remuneração fica a cargo do solicitante. 
 

Esgotados os pontos da agenda, deu-se por encerrada a sessão, quando eram 

aproximadamente 12 horas e lavrou-se a presente ata que é devidamente assinada 

pelo Presidente, por todos os Vereadores presentes e pelo Secretário da reunião que 

a redigiu. 
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Gabinete do Presidente, 25 de Maio de 2017 

Aprovado em _____/_____________/2017 

A Câmara Municipal 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

O Secretário da reunião 

 

__________________________________ 


