
CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
24.09.14         1 

     

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de Setembro do ano dois mil e catorze, na Escola Secundária da Moita 

pelas vinte e uma horas,  reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do Sr. Presidente Rui 

Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. 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 Pedro Manuel da Silva Aniceto, em substituição do 

Vereador 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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PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – LISTAS DEFINITIVAS ……………………………………………………….8  
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4. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A ACTIVIDADE DESPORTIVA ………………………………...……10 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

De seguida o Sr. Presidente, como habitualmente, e após saudar todos os presentes na sala e agradecer à 

direcção da Escola, perguntou aos Munícipes presentes sobre a sua intenção em intervir.  

 

Intervieram:  

 

Sr. Carvalheira – Apontou as questões seguintes, a necessitar  a atenção do executivo: 

- Fontanário existente no Juncalinho, na Moita, que está destruído e dá mau aspecto. 
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- A Rua dos Ramalhos e a Estrada do Juncalinho, após ter levado sarisco  (ou tuvenan) e ter chovido, 

ficou pior do que estava - agora tem crateras; 

- A Estrada dos  Quatro Marcos  também continua em mau estado e solicita  que seja arranjada. 

No que concerne às revisões e arranjos de carros municipais alertou para que se façam em oficinas sitas 

no concelho. 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Respondeu, em relação à reparação de carros da câmara, que todas as 

viaturas que são propriedade municipal são arranjadas no Concelho, à excepção dos carros de aluguer e 

dos camions Volvo (que vão todos à Volvo, por imposição contratual). 

Em relação às estradas e ruas do Juncalinho, disse ir verificar a situação. 

 

O Sr. Staline  Rodrigues – Congratulou-se e alegrou-se com o facto de a sala estar replecta de juventude e 

deixou um apelo para que os mesmos continuem a interessar-se pelas questões do Concelho e do País. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Professor na Escola onde se está a realizar a reunião -  Saudou todos os 

presentes e explicou que “existem quatro turmas à noite; uma delas tem a disciplina de cidadania e 

empregabilidade e outra tem a disciplina de cidadania e profissionalidade. Nesse sentido, eu próprio, 

como professor desta casa, sugeri  a quem está à frente da escola que desse a esses alunos, provavelmente, 

uma das melhores aulas de cidadania que podem ter ao longo de toda a vida e, portanto, também nesse 

sentido, também a razão de ser da sala estar preenchida. Mas deixem-me dizer também que é habitual 

nesta sala haver muitas sessões deste género preenchidas pelos alunos desta casa e por vezes iniciativas 

da Câmara Municipal,  mesmo na biblioteca, são preenchidas com alunos desta escola que se deslocam da 

escola normalmente para a biblioteca   e esta então dá o espectáculo, muitas vezes, a muitos alunos desta 

escola.” 

Deixou ainda a seguinte mensagem aos jovens: - “Todos os jovens que aqui estão, se são alunos da noite 

(pode estar algum de dia que eu não saiba, mas os alunos da noite são maiories, todos têm 18 anos) e 

vocês podem pensar que têm de quatro em quatro anos eleições municipais, de que resulta o conjunto de 

pessaos que está aqui na mesa, também de quatro em quatro anos para eleger o Governo, cinco anos para 

eleger o Presidente da República, e vocês podem pensar que é tudo coisas que voam, passam ao lado, mas 

nós não somos diferentes de vocês, apenas temos mais idade, dedicámo-nos à polítia desde muito cedo – 

todos nós, tenho a certeza -, desde o tempo de escola e acabámos por estar hoje aqui em representação dos 

vários partidos que representamos. E aquilo que vocês assistiram até agora é o problema que existe na 

vossa rua, no vosso bairro, naquilo que vos cerca, pode ser sempre colocado, todos os meses à Câmara 

Municipal numa reunião destas, e até em atendimentos descentralizados, atendimentos estes que todos os 

vereadores fazem (a oposição faz atendimentos à quarta-feira de manhã) e é só para vos dizer jovens, que 

vocês não são diferentes de nós, nós somos todos iguais agora há uns que se interessam mais por umas 

coisas e ouros interessam-se mais por outras. Agora os problemas que estão na vossa rua, no vosso bairro, 

podem ser colocados para que esta equipa que está aqui – os vereadores dos vários Partidos – os ajudem a 

resolver. Muitas vezes, se vocês não falarem desses problemas é que o assunto mantêm-se porque não foi 

comunicado à Câmara Municipal e portanto desse ponto de vista era isto que eu queria dizer, portanto, 

para explicar porque é que estamos aqui todos, mas provavelmente não vão ter muitas aulas de cidadania 

como esta que estão a ter aqui hoje.” 

 

 

De seguida, o Sr. Presidente deu início ao  

 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

 

O Senhor Presidente  apresentou para conhecimento: 

 

 

- A posição actual do Orçamento da Receita do presente ano, o resumo da posição do Orçamento da 

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara;  
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De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir: 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Regozijou-se pela “assistência magnífica” – professores e alunos da 

escola – da sala, saudando igualmente todos os “outros” presentes. 

Mais, colocou as seguintes questões: 

- Solicitou que, por parte da direcção da escola, fosse explicado como está a decorrer o início do ano 

lectivo; 

- Questionou os seus pares do executivo sobre a concessão do restaurante do Clube do Rio, na Zona 

Ribeirinha, na Baixa da Banheira, pois ter-lhe-á chegado ao conhecimento que o mesmo estaria na 

eminência de encerrar; 

- Relembrou a necessidade de agendamento da visita ao Palacete de Alhos Vedros 

- Referiu, uma vez mais, o seu descontentamento pelo facto de no actual mandato os vereadores da 

oposição não acompanharem o restante executivo (porque estes não convidam) nas visitas de trabalho 

efectuadas às freguesias nos dias das reuniões descentralizadas. Mais aditou que o executivo é constituído 

por nove pessoas: cinco da CDU e quatro da oposição. A força maioritária decidiu não atribuir pelouros 

aos vereadores que estão em minoria, mas isso em termos de regras de jogo político, eu acho que a gente 

tem que compreender, mas a maioria governa e decide as regras. Eu não estou de acordo com elas. Acho 

que aqui deviam haver responsabilidades de todos porque todos fomos eleitos por votos, por cidadãos e 

representamos as diversas sensibilidades que existem no concelho da Moita e em termos democráticos 

isso devia ser tido em conta. Não foi, e os quatro vereadores que não tiveram pelouros aceitaram isso. 

Agora, quer dizer, para além de não termos pelouros, estarmos constantemente a ser remetidos ali para 

um canto (vimos às reuniões privadas e públicas) eu acho que não está bem. Penso que pelo menos uma 

vez, e era esta a vez, deveríamos ir em conjunto contactar o executivo da Junta de Freguesia que nos 

recebe nestas reuniões públicas. Portanto, Sr. Presidente, eu não podia deixar de fazer esta referência e 

faço-lhe um apelo para que ao iniciarmos o segundo ano de mandato, que esta prática seja alterada, 

porque nada vão perder politicamente, porque aqui ninguém vai perder nem ganhar votos, é uma questão 

até de uma certa cortesia e de respeito por todos. Portanto, deixo qui este apelo muito sincero.” 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – “Os Vereadores do Partido Socialista pretendem com esta intervenção 

congratular-se com o regresso da Câmara Municipal à escola, neste caso e pela primeira vez, ao 

agrupamento de escolas da Moita. Esta deslocação da Câmara ao Agrupamento de Escolas da Moita 

reveste-se de uma maior importância pois trata-se da utilização de um magnífico auditório surgido no 

âmbito da reconstrução da Escola Secundária da Moita, empreendida pela governação do Partido 

Socialista. Lembro, enquanto docente desta Casa, que as anteriores instalações  estavam tão degradadas e 

desajustadas que não era possível lá efectuar qualquer reunião oficial com convidados do exterior porque 

nem sequer eram instalações que se mostrassem a quem quer que fosse. Com as novas instalações têm 

sido inúmeras as reuniões que se têm realizado na Escola  Secundária da Moita, inclusive foi possível 

convidar o actual Ministro da Educação, Nuno Crato, para aqui dar início ao ano lectivo 2013/2014. 

Querem os vereadores do Partido Socialista afirmar que consideram que a realização desta reunião 

pública da Câmara Municipal da Moita, nas instalações da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas  

da Moita é antes de mais uma parceria desejável entre duas entidades que se devem complementar na 

procura do melhor para a população do concelho e nomeadamente na Freguesia da Moita, a Câmara 

Municipal da Moita e o Agrupamento de Escolas da Moita. 

Os Vereadores do Partido Socialista na Câmara Municipal da Moita são daqueles que estão contra as 

medidas com impacto na desvalorização da Escola Pública, por exemplo, estão contra a transferência de 

responsabilidades para as autarquias criando situações de desigualdade objectiva. Em devido tempo,  os 

eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal da Moita, propuseram uma moção no referido 

Órgão, que foi aprovada por larga maioria, onde se contestava a municipalização da  educação, onde era 

manifesta a sua oposição às pretensões do Governo PSD/CDS,  em querer transferir para as autarquias 

todas as responsabilidade com pessoal docente e não docente, equipamento, organização e funcionamento 

da educação pré-escolar e dos doze anos do ensino obrigatório. Felizmente que então a Assembleia 

Municipal da Moita afirmou a sua total oposição a esta anunciada intenção do Governo…(mudança de 

lado de cassete…)” 

Colocou ainda as seguintes questões, que em virtude de não terem as mesmas facilidades dos vereadores 

da maioria, acabam por escolher as reuniões para questionar: 

Na Rua Pedro Soares,  na Moita,  (quando se sai da Escola Secundária), foi aberta uma vala há cerca de 

vinte dias, para abastecimento ou fortalecimento de água a uma casa e ainda não foi fechada 

convenientemente. 
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Sugeriu ainda que sejam cortados uns arbustos que se encontram no largo da Escola Secundária, uma vez 

que tapam a vista que se poderia ter sobre o Estuário do Rio Tejo. 

Perguntou ainda “em que pé” se encontra o Conselho Municipal da Juventude/Fórum da Juventude, 

porque houve uma proposta do Partido Socialista para aplicar a Lei e o referido Conselho ainda não está 

constituído. 

Mencionou subscrever as palavras do Sr. Vereador Joaquim Raminhos porque não faz sentido que, do 

ponto de vista formal, os quatro vereadores da oposição estejam cerceados duma ligação mais forte às 

Juntas de Freguesia, para além dos contactos informais com o Presidente da Junta de Freguesia que já são 

conhecimento de há muito tempo. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Saudou os presentes e mencionou que a cidadania é algo que se consegue 

praticando. Sem querer parecer paternalista, disse, “isto de sempre se culpar terceiros e dizer que algo não 

corre bem é muito fácil, mas é mais gratificante e mais acto de cidadania, por vezes meter os ombros à 

tarefa e a tarefa pode apenas ser participar activamente e civicamente nestes procedimentos e nestes 

rituais democráticos que o actual regime nos permite.  

Foi Saramago que disse “Se tens olhos vê, se podes ver, repara” e isso basta para muitas vezes podermos 

começar o nosso exercício de cidadania. Isto que se passa neste executivo camarário, que os munícipes 

perceberam, mesmo os mais desatentos, que é composto por uma maioria de vereadores de uma força  

política configura uma metáfora; basicamente é muito similar à imagem de cinco lobos, três cordeiros, 

mais o vereador do Bloco de Esquerda que eu não quero de maneira nenhuma classificar na minha 

metáfora, apenas por respeito, que fazem oposição contra uma maioria. E essa mesma maioria nem 

sempre, e faz parte do jogo democrático podermo-nos opor ou discordar como disse o vereador Joaquim 

Raminhos, e muito bem de algumas das situações que se passam, mas isso não impede que se faça esse 

combate, que se combata esse jogo da democracia, que possamos usar da palavra mesmo quando nada 

podemos fazer por estarmos afastados dessas decisões de poder ou apenas poder testemunhar algumas 

dessas actividades.”  

Mais, colocou as seguintes questões: 

- Qual o tempo de duração da campanha de outdoors  existentes no Concelho, e que fazem a promoção e 

publicitam o mesmo. Fez ainda alusão a um outdoor que foi colocado, faz hoje um ano, ou perto,  na 

Freguesia do Gaio-Rosário anunciando a reabilitação do Reservatório da Água – quando  trezentos e 

sessenta e cinco dias depois,  está lá anunciada uma obra que não tem visibilidade -, e a população 

interroga-se sobre o marketing envolvido e acha ser publicidade exagerada no tempo e inconsequente no 

acto. 

- Abordando a questão da existência de vereadores da oposição, que no caso da Moita, estão afastados de 

gestão efectiva desta Câmara Municipal, aludiu ao respectivo Estatuto da Oposição, que lhes confere o 

direito à informação sobre os assuntos sobre os quais a solicitam. Assim,  na qualidade de vereador 

substituto de um outro, desde Julho, por quatro vezes requereu informação que ainda não lhe foi prestada. 

Solicitou assim, que a mesma seja fornecida em tempo útil. 

 

Sr.ª Vereadora Vivina Nunes – Cumprimentou todos os presentes enaltecendo a presença de inúmeros 

jovens na sala.    

Informou, sobre o início do ano lectivo, que, a exemplo de anos anteriores, a educação tem sofrido 

grandes percalços: as escolas iniciam os anos sem funcionários, são anos a fio de colocações de 

professores atrasadas, é a publicação de legislação extemporânea (ex.: Portaria da Acção Social Escolar), 

atrasos sistemáticos no ano escolar e cada vez mais um empurrar para os Municípios daquilo que são as  

competências do Estado, as funções Sociais do Estado, e neste caso, da Educação Pública.  

Recordou ainda que foi o Governo PS, com o Sr. Primeiro Ministro Sócrates e a professora Maria de 

Lurdes Rodrigues,  que introduziu a municipalização e a descentralização. Mais que foi o Governo 

PSD/CDS, que fechou inúmeras escolas em todo o País, que não coloca auxiliares de acção educativa, 

que apenas permite que estas sejam contratadas unicamente quatro horas para que não recebam subsídios 

de refeição (quatro horas de manhã e quatro à tarde).  

Concluindo, disse, “os anos lectivos não iniciam com a calma com que deveriam iniciar, mas de qualquer 

forma tenho aqui que transmitir um profundo respeito por aqueles que nas escolas continuam dar o seu 

melhor, aqueles que ainda trabalham nas escolas, os professores que ainda têm emprego e os auxiliares 

que ainda têm emprego, têm feito, desculpem-me a expressão, das tripas coração, para acolher os meninos 

nas melhores condições, e têm sido profissionais de luxo que muitas vezes, ao contrário daquilo que se 

faz ouvir na comunicação social, estão horas a fio, fora do seu horário de trabalho para assegurar o bem 

estar das crianças.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Prestou as seguintes informações: 
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Sobre o Clube do Rio, na Baixa da Banheira, informou que o período legal de concessão termina no final 

do ano e já estão desencadeados os processos tendentes à abertura de novo concurso. O actual 

concessionário concorrerá, em igualdade de circunstâncias com qualquer outro cidadão ou  empresa. 

Em referência ao Conselho da Juventude disse que o Fórum teve já alguns trabalhos preparatórios e é 

intenção que até ao final do ano o fórum de juventude tenha a sua primeira sessão.  

No que concerne às campanhas de outdoors, referiu que a questão não tem que ver com campanhas 

temporárias. Mantêm-se, disse, “salvo erro, quatro posições permanentemente e que vão, de alguns em 

alguns anos,  e conforme necessário, sendo renovados. É uma campanha de promoção do Município,  de 

valorização e até de reforço da própria autoestima das pessoas – que às vezes é algo que anda muito por 

baixo. E como sabem é muito importante que a autoestima das pessoas seja valorizada e que as suas 

espectativas sejam reforçadas porque isso é um contributo para o seu empenho, até na vida da 

comunidade.” 

Sobre a manutenção do Reservatório de Água do Gaio e Rosário, explicou que a Câmara faz com mais 

assiduidade manutenções internas aos depósitos (porque a degradação interna é acentuada e as exigências 

que se colocam à qualidade da água obrigam a que sejam feitas com grande regularidade), enquanto que 

as manutenções externas (de embelezamento) fazem-se com menor regularidade e nos últimos anos até 

com algumas dificuldade face às condições financeiras que não temos. Mais, disse que o que aconteceu 

naquele depósito foi  a renovação integral do seu revestimento interno e que já não houveram condições 

financeiras para a pintura exterior.  

Em relação ao “direito à informação”, expôs: 

“O discurso do Sr. Vereador Pedro Aniceto parte dum equívoco. Ele não é vereador em substituição: ele é 

vereador das vinte e uma horas até à hora em que terminar a reunião, porque foi essa a única substituição 

que foi pedida. O Vereador Edgar Cantante não pediu a suspensão do mandato, portanto a sua qualidade 

de vereador dura o tempo que dura a reunião de Câmara, e não mais do que isso e portanto tem todo o 

direito a solicitar informação pertinente para os assuntos que estejam agendados para essa reunião. Sobre 

a questão dos vereadores da oposição, com pelouros, sem pelouro, da maior ou menor participação dos 

vereadores na actividade da Câmara, designadamente nas reuniões publicas nas actividades, com as 

Juntas de Freguesia, eu diria uma verdade de La Palisse: as coisas são como são, e são assim. Os 

executivos  Municipais são constituídos a partir das diversas forças políticas e a distribuição de 

responsabilidades nos Municípios é uma competência do Presidente da Câmara e da força maioritária,  

que de facto assume para si o grosso das responsabilidades. Nalguns Municípios, ao longo dos anos, e 

neste Município há vinte  anos também assim aconteceu, criam-se  condições para  que sejam atribuídas a 

Partidos e Vereadores da oposição, alguns pelouros. As condições em que isso é feito, os pelouros 

atribuídos e o que é que isso significa em cada caso é uma discussão que valia a pena ter, mas não é se 

calhar agora a altura oportuna. Aqui entendemos, e temos entendido nos últimos mandatos, que não estão 

reunidas essas condições. Fundamentalmente porque a diferença de opiniões, divisão sobre o Concelho, 

perspectivas de  trabalho é de tal forma grande que não se vê concebível que pudéssemos trabalhar (em 

conjunto em termos de divisão de tarefas executivas). Portanto, os vereadores da oposição têm o seu 

papel, que lhes é atribuído pela Lei e que não é um papel de somenos. É um papel de intervir, de 

participar nas reuniões, de votar, de deliberar, de usar as prorrogativas que a Lei lhe dá, de consulta de 

informação, de busca de informação e tem todo esse papel que desempenharão mais ou menos 

intensamente e de acordo com as suas próprias opções. Em termos de distribuição de pelouros  e de 

responsabilidades executivas, como digo, de facto,  tem sido nosso entendimento e mantém-se neste 

mandato, que não estão reunidas condições para que fosse possível criar uma equipa que, utilizando a 

expressão popular, “ remasse todos para o mesmo lado”. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu: “Temos aqui uma situação complicada. O Sr. Vereador Aniceto é 

vereador das nove às onze ou às onze e meia, e os outros quatro vereadores da oposição são vereadores 

mais ou menos de quinze em quinze dias e naquilo que podem. De facto os vereadores da oposição 

mantêm os seus empregos e de quinze em quinze dias vêm a esta reunião, de mês a mês é nas instalações 

da Câmara, e mês a mês noutro local da Câmara ou no exterior da câmara, como é o caso do dia de hoje. 

Uma das informações solicitadas pelo Sr. Vereador Aniceto, tinha a ver com um contrato do acordo de 

cedência do terreno onde está instalado o polidesportivo do Gaio-Rosário. Para obviar que seja o vereador 

das vinte e uma às vinte e três horas a fazer a pergunta, pergunto eu se essa informação vai ou não ser 

dada.” 

 

O Sr. Presidente  da Câmara – Informou que tem que “ser um vereador a pedir, não sei se é o senhor se é 

outro qualquer, tem que ser um vereador.” 
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O Sr. Vereador Manuel Borges, retorquiu: “Só lamento que inicialmente o Sr. Vereador Pedro Aniceto 

quando o fez, ou em substituição doutro, não tenha tido essa informação porque rapidamente  o problema 

se tinha resolvido.” 

 

O Sr. Presidente, reforçou -  “Deixe-me esclarecer outra vez porque parece haver um equívoco: O Partido 

Socialista elegeu três vereadores, a CDU elegeu quatro mais o Presidente e o Bloco de Esquerda elegeu 

um. E são só esses. O Partido Socialista só tem três. Se é o Vereador “A” ou o vereador “B” é um 

problema vosso, no uso da Lei, nos pedidos de substituição, mas só tem três, não tem quatro. Não tem um 

vereador que é vereador todos os dias excepto na hora da reunião que pede a substituição. Não funciona 

assim. Se o vereador Edgar Cantante entende pedir a substituição, pede a substituição, e entra outro 

qualquer da  lista de acordo com as regras. Enquanto isso não acontecer a substituição ocorre 

exclusivamente no período da reunião. É para isso aliás que ela é pedida, exclusivamente para o período 

da reunião; porque senão, facilmente duplicava o número de vereadores, passava a ter seis!” 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Colocou a seguinte questão: “Sr. Presidente, em 2008, na qualidade de 

cidadão,  na sede do Beira-Mar Gaiense, eu fiz exactamente esta pergunta, o Sr. na altura era vereador, 

penso que estava também o  Vereador Miguel Canudo que me perguntaram o que é que eu estaria a 

insinuar e eu vou refrescar aqui a questão: Nós temos um polidesportivo no Gaio-Rosário que é voxpopuli 

e está instalado num terreno privado. Achei estranhíssimo, parece-me inconcebível,  mas como é óbvio, 

na qualidade de munícipe, coloquei essa questão e ambos ficaram ligeiramente incomodados com a 

pergunta e um de vós (teria que consultar a acta, confesso que não o fiz) perguntou-me o que é que eu 

estaria a insinuar. Eu não insinuei nada, apenas disse que gostaria de ver esse acordo de cedência, aliás o 

termo acordo de cedência que não foi inventado por mim. Foi um de vós que mo disse. E eu disse, “ok, 

como é que eu o poderia ver”, e nunca o consegui ver. Na altura, em substituição, fiz um pedido por 

escrito à  Vice-presidência (não foi ao serviço, honestamente nem saberia bem a quem me dirigir) e em 

sessenta dias não houve tempo de uma palavra de urbanidade para dizer aquilo que agora disse (um 

vereador das nove às dez, que é uma resposta, que eu confesso-lhe, tenho dificuldades em classificar). Em 

sessenta dias não houve tempo para dizer “Ouça, você não pode pedir esse documento!” Eu tenho 

dúvidas, não vou discutir aqui se posso ou não, se eu estou a substituir o Vereador Edgar Cantante na sua 

ausência terei os mesmos poderes. Não vou discutir, não sou jurista, gostaria depois de perceber isto em 

pormenor, é lana-caprina, mas por uma questão de urbanidade, um simples sim ou não resolvia a 

pergunta: O senhor vai ou não fornecer-me a informação que foi pedida por escrito à vice-presidência 

desta Câmara?” 

 

O Sr. Presidente respondeu: “Eu vou fornecer a informação que foi pedida pelo Vereador Manuel Borges, 

agora, aqui há poucos minutos, aliás a única estranheza que há nisto tudo é a criação artificial de factos 

políticos, isto é verdadeiramente artificial. Se há curiosidade do Partido Socialista em conhecer aquele 

acordo de cedência, não tem dificuldade nenhuma. Ele está lá, em qualquer altura pode ser mostrado. Se 

há alguma objecção a que aquele equipamento ali esteja, aí já é outra coisa. Se há aqui o tomar de dores 

alheias, que é a única alternativa que eu aqui vejo –  de alguém considerar que abusivamente foi feito 

qualquer coisa na sua propriedade, é estranho que esse alguém nunca tivesse surgido. Portanto esta é 

verdadeiramente uma criação artificial de um facto político, sobre um equipamento que está construído há 

mais de dez anos e que tranquilamente é usado – não há questão nenhuma. Mas de qualquer maneira, 

ainda esta semana faremos chegar ao gabinete dos vereadores da oposição a minuta do acordo de 

cedência/acordo de utilização/empréstimo do terreno.” 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Voltou a questionar, sobre a substituição do Sr. Verador Edgar Cantante, 

se significa que qualquer proposta por si subscrita não será submetida à apreciação. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Respondeu que, para se ultrapassarem equívocos, verifique qual foi o 

pedido de substituição feito pelo respectivo camarada de Partido; em que termos e ao abrigo de que 

legislação. “E é só no âmbito dessa substituição, pedida pelo seu camarada de Partido que o Sr. aqui 

intervém, fora disso a sua qualidade é a de cidadão, igual a todos  os outros”, disse. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu que, e uma vez que a questão está ultrapassada e que a 

informação será prestada dentro de dias, então, aparentemente, deveria ter sido dada ao 

cidadão/munícipe/vereador das vinte e uma às vinte e duas (de vez em quando), e se essa informação 

tivesse sido dada  …(mudança de cassete). 
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O Sr. Presidente – Concluiu que a informação foi solicitada, mas por alguém que se intitula como 

vereador, mas que não tem essa qualidade. 

 

 

Terminado este Período, o Sr. Presidente passou ao  

 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta seguinte, foi  apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. TRANSIÇÃO DA UNIVERSALIDADE DA ADS PARA A AMRS 

 

“1 – A Lei nº 36/2014, de 26 de Junho, veio em termos práticos extinguir as assembleias distritais ao 

determinar a obrigação de estas afetarem, no prazo de 120 dias, a totalidade dos seus bens, direitos e 

obrigações, a uma entidade intermunicipal (no caso a Área Metropolitana de Lisboa), ou um 

município do distrito ou uma associação de municípios de fins específicos composta por municípios 

do distrito. 

 

2 – O património da Assembleia Distrital de Setúbal é constituído pelo Museu de Arqueologia e 

Etnografia do distrito de Setúbal, que é desde há quatro décadas um valioso instrumento dos 

municípios do distrito para o estudo, conhecimento e divulgação da história e da cultura da região. 

 

3 – Perante as opções dada pela Lei 36/2014, a Associação de Municípios da Região de Setúbal surge 

como a melhor opção para assegurar a continuidade do trabalho do MAEDS na esfera dos municípios 

da região. Foi esse o entendimento da Assembleia Distrital de Setúbal, que aprovou a transferência da 

universalidade dos seus bens para a AMRS. 

 

4 – O Conselho Diretivo da AMRS deliberou propor aos municípios associados a aceitação desta 

transferência e a consequente integração do MAEDS na AMRS. 

 

5 – Para que tal se possa efetivar é necessário que os órgãos municipais dos municípios associados da 

AMRS aceitem essa transferência, a qual pressupõe alterações aos estatutos da Associação, no que se 

refere à definição dos seus fins específicos e à definição da comparticipação de cada município, que 

agora passa a ser acrescida de um montante próximo da anterior contribuição legalmente estabelecida 

para com a ADS. 

 

 

Assim, proponho: 

 

 

1 – Que a Câmara Municipal aprove a alteração aos estatutos da AMRS, conforme proposta do Conselho 

Diretivo da mesma em anexo; 

 

2 – Que a Câmara Municipal aceite a transição da universalidade jurídica da Assembleia Distrital de 

Setúbal, constante do relatório em anexo, para a AMRS; 

 

3 – Submeter estas propostas à Assembleia Municipal.” 

 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 
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O Sr. Vereador Manuel Borges – Mencionou que não irá, bem como os restantes vereadores do PS, votar 

favoravelmente esta proposta, justificando: 

 

- Não conhece, e também  ninguém o conseguiu informar, sobre o Órgão - Assembleia Distrital de 

Setúbal, não sabendo também quem está a representar os municípios neste mesmo Órgão. 

- Desconhecia, bem como todos os professores a quem perguntou, a existência do Museu de Arqueologia 

e Etnografia do Distrito de Setúbal o qual seria um local onde efectuar visitas de estudo. No entanto o 

Museu tem catorze empregados, nove de nomeação definitiva e cinco por contrato, disse.  

  

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções dos Vereadores do  PS e uma do 

Vereador do BE. 

A proposta será ainda submetida à apreciação da Assembleia Municipal. 

 

 

As propostas seguintes, numeradas de 2 e 3 foram apresentadas pela Sr.ª Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

 

 

2. CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO EM REGIME DE ARRENDAMENTO DE FOGOS 

PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO – LISTAS DEFINITIVAS  

 

 

“Na continuidade do processo de concurso para atribuição em regime de arrendamento de fogos 

propriedade do Município, aberto por deliberação de Câmara de 26.03.2014, foram recepcionadas 8 

reclamações tendo sido dado provimento a 2 reclamantes por apresentação de documentos de prova que 

permitem a alteração da sua pontuação, nos termos do art.º 8º do Decreto Regulamentar nº50/77 de 11 de 

agosto e do Programa de Concurso para Atribuição de Habitações Sociais. Assim encontra-se concluído o 

apuramento dos concorrentes e respetivo processo de admissão definitiva nos termos dos nºs 1 a 4 do 

Decreto Regulamentar nº. 50/77, de 11 de Agosto. 

 

De acordo com o artº. 9º do citado Decreto Regulamentar, proponho que a Câmara Municipal delibere a 

publicação das listas definitivas de classificação, a seguir mencionadas e que se anexam:  

 

- Lista definitiva de concorrentes admitidos a concurso por ordem de entrada de processo; 

- Lista definitiva dos concorrentes apurados como efetivos por ordem decrescente de pontuação; 

- Lista definitiva dos concorrentes apurados como suplentes por ordem decrescente de pontuação;   

-      Lista definitiva dos concorrentes excluídos.” 

 

 

Intervieram na apreciação da proposta: 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Cumprimentou os presentes – até porque já foi professor nesta escola - , e 

disse que, como habitualmente, neste tipo de concursos, ir-se-á abster. 

 

O Sr. Vereador Manuel  Borges – Explicou que se abstêm (os vereadores do PS) porque apesar de serem 

vereadores  todos os dias, de facto só têm reunião de quinze em quinze dias e excepto isso, o trabalho é 

nulo. Quando lhes aparecem estas propostas, disse, não põem em causa todo o trabalho feito, porém, não 

tendo estado incluídos, não votam favoravelmente. 

 

 

 

 

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

do PS. 

 

 

 
3. AUXÍLIOS ECONÓMICOS – CRITÉRIOS PARA O ANO LECTIVO 2014/2015 
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“O Decreto-Lei nº 399-A/84 de 28 de Dezembro transfere para os Municípios as competências em 

matéria de Ação Social Escolar para o ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.  

 

No âmbito do referido diploma compete ao Município definir as normas de concessão e processamento de 

auxílios económicos, bem como fixar o seu valor, não podendo ser estabelecidas normas mais gravosas, 

nem valores inferiores aos fixados. 

 

 Desta forma o Ministério da Educação publica anualmente, via Despacho, os valores dos subsídios a 

atribuir aos alunos carenciados, cabendo a cada Município deliberar sobre os montantes a adotar, bem 

como sobre outras medidas a implementar nesta matéria.    

 

No quadro das políticas municipais de promoção da igualdade de oportunidades no acesso e sucesso 

escolares, bem como da inclusão social, a Câmara Municipal aprovou, em reunião, em   02/07/2014 as 

Normas de Procedimento para a Ação Social Escolar. 

Assim, e em conformidade com o Despacho nº 11306-D/2014 de 08 de Setembro de 2014, que regula as 

condições de aplicação das medidas de Ação Social Escolar, para o ano letivo 2014/2015, da 

responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios, destinadas às crianças da educação pré-

escolar e alunos do ensino básico, somos a propor: 

 

 

1 Que se mantenha a comparticipação atribuída pelo Município para livros e material escolar em 

2013/2014, para o 1º e 2º anos do ensino básico, tendo em conta que a mesma é superior ao valor 

indicado no referido despacho: 

 

Escalão A – 43 Euros e Escalão B – 21.50 Euros  

 

2 Que se mantenha o valor indicado no referido despacho, para a comparticipação        

para livros e material escolar, a atribuir aos 3º e 4º anos do ensino básico 

Escalão A – 45.80 Euros e Escalão B – 22,90 Euros 

 

3 Que se mantenha o valor estipulado no referido despacho, do preço da refeição de 1,46€ nos 

refeitórios escolares para alunos não carenciados, do 1º ciclo do ensino básico e da educação 

pré-escolar. 

 

4 Que as comparticipações aos alunos e os critérios sejam aplicados de acordo com o definido no 

mapa abaixo: 

 

 

 

 

Escalão Capitação 

Comparticipação Ação Social Escolar 

Alimentação 

Livros 

Material Escolar 

1º e 2º Anos 3º e 4º Anos 

A 
Escalão 1 

do Abono 

de Família 

100% 30,00€ 32,80€ 13,00€ 

B 
Escalão 2 

do Abono 

de Família 

50% 15,00€ 16,40€ 6,50€ 
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Que os critérios de Auxílios Económicos, após aprovação da Câmara devem também ser apresentados na 

próxima reunião de Conselho Municipal de Educação da Moita para ratificação em conformidade com a 

alínea e) do nº1 do art. 4º do Dec. Lei 7/2003 de 15 de Janeiro.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

As propostas seguintes, numeradas de 04 e 05, foram apresentas pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A ACTIVIDADE DESPORTIVA 

 

 

“No quadro da sua política de apoio ao Movimento Associativo Desportivo e no âmbito das parcerias 

estabelecidas para a organização de provas desportivas com forte impacto local e regional, mesmo 

nacional, a realização do VIII Torneio Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas representa um apoio 

ao desenvolvimento desta actividade, um estímulo dirigido aos nossos munícipes e é um factor de 

sensibilização para a problemática em questão. Assim sendo, propomos que a Câmara Municipal delibere 

a atribuição do seguinte apoio: 

 

. Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de Setúbal (13 e 14 de setembro de 2014) 

  VIII Torneio Nacional de Basquetebol em cadeira de rodas – 750 € (setecentos e cinquenta euros); 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 03.06.02.03.05.31 – Apoio à Realização de Eventos 

Desportivos.” 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu que não faz sentido andarem a aprovar apoios a actividades que 

já se desenrolaram:  - a  actividade já foi, a aprovação é hoje e o ofício foi recebido em Junho.  

Mais, perguntou se não houve tempo anteriormente para trazer este assunto a discussão. Afirmou ainda 

que nada na proposta diz onde se realiza o torneio, que também não percebe o valor dos 750 euros. 

Concluiu ainda que “há aqui coisas que nos levantam interrogações e que não gostavam que 

acontecessem. Não irão votar contra, mas há aqui coisas que não fazem sentido.” 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos -  Mencionou que irá votar a favor desta proposta, porém sugeriu que 

este tipo de propostas, onde são solicitados apoios financeiros, sejam apresentadas com o respectivo 

suporte/fundamentação/antecedentes em papel, por forma a que se evitem estes desconfortos e dê  

sustentabilidade.  

 

O Sr. Vice-Presidente  - Justificou a necessidade de apoiar esta prova  - esta já é a oitava edição -  uma 

vez que o torneio implica deslocações e a instituição, de utilidade pública, não tem fontes de 

financiamento, antes pelo contrário têm um conjunto de dificuldades gigantes. Mais disse  que esta prova 

é quase uma prova  familiar em que vêm um conjunto de equipas já conhecidas entre si e atletas da 

Selecção Nacional. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

Os Srs. Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte declaração de voto, lida pelo Sr. 

Vereador Vitor Duarte. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

 

“Foi presente a esta Câmara Municipal, a fim de a mesma emitir parecer, uma proposta de atribuição de 

apoio financeiro à  Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital de Setúbal – tendo em 

vista a viabilização da realização de uma iniciativa de cariz desportivo, destinado à participação de 

pessoas com mobilidade reduzida. Mais uma vez não podemos deixar de notar a ausência da 

fundamentação das propostas de atribuição de financiamento que são presentes a esta Câmara Municipal. 

À semelhança de propostas anteriores, esta proposta de atribuição de financiamento apresenta-se 

desprovida de informação detalhada sobre a iniciativa que visa  viabilizar ou de suporte orçamental para o 

evento, sendo ainda incompreensivelmente presente a esta Câmara Municipal numa data posterior à da 

realização do evento. Este procedimento deficitário e tardio que tem  vindo a ser adoptado potencia a 

inviabilização de iniciativas do Movimento Associativo, pelo que sublinhamos, mais uma vez, a  

necessidade de elaboração e aprovação de um programa municipal de apoio associativo que estabeleça 

requisitos a serem cumpridos por parte das organizações que solicitam apoio, bem como as obrigações da 

Câmara Municipal da Moita que garantam transparência no processo de atribuição desse apoio e o 

financiamento atempado das iniciativas que se pretendam apoiar.  

O Partido Socialista no parlamento, nas autarquias, nos fóruns e associações em que se encontra 

representado, e mesmo neste mandato de vereação apresentou várias posições e propostas relativas à 

requalificação do espaço público tendo em vista melhorar as acessibilidades dos cidadãos em geral e das 

pessoas com mobilidade reduzida em particular. Esta necessidade, sendo relembrada anualmente a nível 

europeu assinalando-se a Semana Europeia da Mobilidade que este ano ocorreu entre 16 e 22 de 

Setembro de 2014. 

Neste sentido, defendemos que esta Autarquia deve actuar tendo em vista melhorar as condições de 

mobilidade no Concelho da Moita através da requalificação de espaço público de forma a eliminar 

obstáculos de passagem às pessoas que se apresentam com  mobilidade reduzida e a privilegiar e 

favorecer os modos de transporte pedonais e uso da bicicleta. 

A este propósito relembramos os exemplos  da necessidade de substituição da passagem pedonal da 

Vinha das Pedras ou o rebaixamento da zona de passagem de peões,  na Estrada Nacional n.º 11, junto à 

rotunda do emigrante,  na Baixa da Banheira. As atividades desenvolvidas por associações têm por 

finalidade apoiar as pessoas com mobilidade reduzida e a sua integração na sociedade representam, sem 

dúvida,  um passo importante no sentido de sensibilizar, esclarecer e mobilizar a opinião pública para a 

necessidade de  resolução dos problemas    de mobilidade a que estes cidadãos possam estar sujeitos. Por 

estes motivos e apesar de terem sido apontadas várias falhas a este processo, as quais não devem 

penalizar  o movimento associativo, o Partido Socialista na Câmara Municipal da Moita,  hoje aqui 

reunida, votou favoravelmente a proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Portuguesa de 

Deficientes que aqui foi presente.” 

 

 

 

5.  COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA- PLANOS ANUAIS DE ACTIVIDADES 

 

 

“No âmbito do programa de intervenção municipal para o associativismo em vigor e considerando a 

recepção dos planos anuais de actividades, proponho a atribuição de uma comparticipação financeira às 

seguintes associações: 

 

Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense, no valor de 500€ (quinhentos euros) 

Casa do Benfica nº 102, no valor de 375€ (trezentos e setenta e cinco euros) 

Clube Recreio e Instrução, no valor de 500€ (quinhentos euros). 

 

O total de 1.375€ (mil trezentos e setenta e cinco euros) tem cabimento na rubrica 2003/251-

03.04.07.01.02.99 “Apoios a Associações Culturais e Desportivas”. 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 
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O Sr. Vice-Presidente – Relembrou que aquilo que foi acordado com o Movimento Associativo, no 

Fórum, e que consta de uma Acta (a mudança de procedimentos), foi que os valores do Plano de 

Actividades seriam equivalentes ao ano passado (e que se faria agora um período de avaliação). 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges -  Voltou a referir-se à falta de elementos nas propostas que lhes são 

apresentadas, questionando, por exemplo, se alguém sabe onde é a Casa do Benfica n.º 102: - Se é do 

Município? 

No que concerne ao novo Regulamento, que estabelecerá a forma de atribuição de subsídios ao 

Movimento Associativo, perguntou se o mesmo será apresentado em reunião deste executivo para 

aprovação e em caso afirmativo, qual a data previsível. 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Referiu-se ainda ao período de transição em que “nos encontramos” 

face à atribuição dos subsídios de apoio às Associações frisando que vai votar favoravelmente esta 

proposta considerando que este é o último ano em que vamos atribuir subsídios “desta forma”. 

Por exemplo, disse, à Casa do Benfica n.º 102 vai ser atribuído um subsídio de  trezentos e setenta e cinco 

euros, mas questiona-se porquê este valor; porque não trezentos e oitenta ou outro valor? Quais os 

cálculos efecuados? Daí, continuou, deveria existir, mesmo uma folha A4, a discriminar informalmente,  

quais as despesas que se preveem. 

 

O Sr. Vice-Presidente – Salientou que a Câmara valoriza as pessoas que estão nas colectividades – estão 

lá todos os dias, trabalham todos os dias e a seguir ao  dia de trabalho vão lá dar o seu contributo e não 

dizem que não conhecem; estão lá, ajudam as crianças, os deficientes, os velhinhos, estão lá todos os dias 

a trabalhar. Mais, disse  achar inadmissível que algumas pessoas não conheçam o Programa de 

Intervenção para o Movimento Associativo que foi discutido e aprovado com o Movimento Associativo, e 

sob o qual se norteiam os princípios da Câmara. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Sobre a questão dos apoios concluiu com um ditado (britânico): - ““tem 

cuidado com o que pedes, não vás obtê-lo”, ou seja, vamos lá a ver se quando se concretizarem as 

questões do contrato-programa ou seja, de um rigor maior e de uma definição maior – para quê são dados 

os apoios? -  se vão aparecer coisas que vão ser necessárias explicar! Imagine-se que existia uma 

colectividade, que ao contrário das outras todas tinha a luz e a água pagas pela Câmara! Isto era uma 

coisa que era preciso explicar como acontecia! Portanto, este tipo de situações, com o avanço para os 

contrato programa, vai tender  a ser melhor definido (e é esse o objectivo). Agora, o apoio  aos planos de 

actividades, não tem os mesmos critérios que tem o apoio às actividades específicas.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

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

em minuta. Eram vinte e três 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 cassetes ficando as mesmas a fazer parte integrante desta acta. 

 

                                                   

 

         O PRESIDENTE DA CÂMARA                                          A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

 

     

________________________________________               _____________________________________ 


