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Aos dez dias do mês de Setembro do ano dois mil e catorze, nesta Vila da Moita, na Sala de Reuniões do 

Edifício Sede do Município, pelas quinze horas, reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do 

Sr. Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco 

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

Almeida Cantante.  

 

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

Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

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

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara Municipal.  

 

 

Pelo Sr. Presidente foi solicitado a inclusão de uma nova proposta designada por “Desistência do lugar 178 

da Festa em Honra de Nª Srª da Boa Viagem”, explicando o porquê desta solicitação, inclusão esta que foi 

aceite por todos os membros da Câmara e passando a constar da Ordem do Dia como ponto 10. 

 

 

Foi submetida a discussão e votação a ata nº 07, de 12 de Março do ano em curso, tendo sido aprovada por 

maioria com abstenção do Sr. Vereador Manuel Borges, por não ter estado presente na reunião. 

 

 

De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir no 

período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que, na semana passada, surgiram vários peixes mortos na 

Caldeira da Moita, tendo ligado para os serviços da Câmara a alertar da situação, perguntando se o vereador 

responsável pelo ambiente tem algumas informações complementares sobre este incidente. 

Em relação às obras na Rua 5 de Outubro, em Alhos Vedros, disse ter ficado satisfeito porque 

provavelmente nunca mais se irá falar das poças na mesma rua, mas a mesma está a ser intervencionada, 

por outro sentido meritório, que é a renovação da canalização das águas que eram muito antigas. Na 

sequência do que falou relembrou que aquela parte do jardim de Alhos Vedros deveria merecer um outro 

cuidado, até porque aquele já foi o jardim central, até teve um lago com peixes e muitas floreiras, mas a 

pouco e pouco foi-se tornando num terreiro árido, portanto seria bom equacionar a colocação de umas 

floreiras e de onde foram tiradas as palmeiras poder-se-ia ter deixado as caldeiras e colocado outras árvores 

que embelezassem aquele espaço, pensando que os pilaretes que foram lá colocados, na altura se calhar foi 

uma grande novidade, mas pensa não terem muita estética para aquela zona histórica. 

Quanto às hortas disse que quando regressou de férias foi abordado por um munícipe do Vale da Amoreira 

que manifestou a sua preocupação com esta questão, porque tem uma horta localizada no Vale da Amoreira 

e tinha sido chamado a uma entrevista com um dos técnicos da Câmara que lhe tinha falado sobre um 

projecto das hortas que iria decorrer muito brevemente, posteriormente deslocou-se ao local, identificando-

se enquanto vereador da Câmara Municipal, mas sem pelouro, sendo que parece-lhe que está a haver uma 

auscultação das pessoas para que aquelas hortas fossem deslocadas daquele para outro local que não 

conseguiu identificar, e as pessoas manifestaram a sua preocupação porque lhe disseram que até Dezembro 

tinham que parar as suas culturas e desconhecem que projecto é que está em causa, logo se houvesse mais 

alguma informação sobre este assunto gostaria de saber e pensa, ainda, que seria bom manter-se um espírito 

de diálogo para que as pessoas não ficassem inquietas uma vez que algumas delas já estão naquele local há 

mais de quarenta anos.  

Em relação ao Foral de Alhos Vedros disse pensar que se está a atingir a última parte deste ano 

comemorativo dos 500 anos, relembrando novamente a questão da sinalética, que se vem falando, nos 

monumentos históricos, pensando que nas entradas em Alhos Vedros poder-se-ia colocar um placard com 

umas bandeiras a anunciar os 500 anos do Foral porque neste momento, em que já passou a Feira Medieval, 

parece que mais nada se passa alusivo a este evento. 
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Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse ter visto num Jornal que tinha sido aprovado, para o Concelho do 

Barreiro, apoios financeiros europeus, para algumas empresas sediadas nesse mesmo Concelho 

perguntando se o Concelho da Moita é de alguma forma contemplado por alguns destes apoios. 

Disse que já tinha falado neste assunto algumas vezes, mas passou novamente na estrada que liga o Matão a 

Alhos Vedros e no separador central os candeeiros continuam acesos, achando que é um desperdício porque 

é uma iluminação excessiva, porque já se tinha falado em fazer um candeeiro sim e outro não, pensando 

que se deveria pressionar a EDP para fazer essa correção. 

Acerca do buraco que havia frente à sua casa, na Praceta Carolina Beatriz em Alhos Vedros, disse que os 

serviços, e muito bem, já foram tapar mas alertou que falta colocar o alcatrão e com as chuvas as areias 

começam a sair e começa a notar-se novamente. 

Disse que no estacionamento junto ao antigo hospital de Alhos Vedros, quando este termina tem um 

pilarete frente à Capela e quando os carros estacionam nessa ponta quando vão a sair o pilarete não se vê e 

batem no mesmo, solicitando se os serviços poderiam fazer alguma coisa acerca disso. 

Disse concordar com as obras da Rua 5 de Outubro, mas sugeriu, na sequência do que foi ouvindo no local, 

se as mesmas não poderiam ser feitas de uma forma mais célere uma vez que pelo facto de a rua estar 

fechada ao trânsito está a prejudicar o comércio que se situa nessa mesma rua. 

 

Srª Vereadora Vivina Nunes – Comunicou o falecimento de um funcionário da Câmara Municipal, tendo 

sugerido que se apresentasse, como é comum ser feito, um Voto de Pesar. 

 

 

Foi aprovado um voto de pesar ao falecimento do trabalhador da Câmara Municipal, João Conceição, que 

abaixo se transcreve, ficando de se dar conhecimento à família 

 

Voto de Pesar 

“João José Santos Conceição era trabalhador da Câmara Municipal da Moita, desde 1987, e exercia a 

categoria de assistente operacional. 

 

Em nome da Câmara Municipal da Moita, o executivo manifesta o seu mais profundo pesar pelo 

desaparecimento do trabalhador João José Santos Conceição prestando, desta forma, a sua respeitosa 

homenagem e apresentando as condolências à sua família.” 

 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse, que ao dia de hoje choveu muito, mas foi impedido de passar na zona 

onde se localiza a estátua do imigrante, porque estava alagada questionando se houve alguma situação 

anómala no local porque o trânsito estava caótico e a polícia estava a mandar o trânsito todo para trás.  

Disse não ter visto peixes mortos na Caldeira da Moita, mas passou, no dia de ontem, pelo local e o cheiro 

que se sentia era uma coisa assustadora, não sabendo se tem alguma coisa a ver com isso mas o cheiro era 

mesmo horroroso. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que na antepenúltima reunião, com a presença do Sr. Presidente, foi-

lhes dito relativamente à Taxa de Ocupação do Subsolo lhes seria enviado um dossier com documentação 

relativa ao assunto, na penúltima, não estava o Sr. Presidente, quando se estava à espera do dossier 

aparecerem umas folhas avulso que posteriormente lhes foram enviadas por mail, como não esteve na 

reunião seguinte retoma hoje a questão perguntando se existem mais novidades para engrossar esse 

conjunto de informação ou se não houve mais nada sobre o assunto. 

Disse querer colocar outra questão que tem como pressuposto o seguinte, pensa que a Cabovisão há alguns 

anos, por divergências com a PT teve que meter cabelagem no Chão Duro e não só talvez também 

nalgumas zonas da Moita e aquilo que reparou foi que a abertura que fizeram, numa extensão imensa, foi 

aberta num dia e pensa que fechada no mesmo ou talvez no dia seguinte, e o que acontece é que 

determinados  serviços, que  não sabe  se são  responsabilidade da Câmara, por  vezes é necessário  rasgar o  
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chão e depois fica de qualquer maneira, e ao fim de dois ou três dias é evidente que o buraco está lá e cada 

vez que um carro passa por cima sente-se e depois de apanhar chuva com certeza que se nota mais, mas não 

é a primeira vez, nomeadamente numa situação de rasgo no asfalto, na Rua Pedro Soares, no Chão Duro, 

que terá havido aí obras, mas não sabe se foram feitas pela Câmara Municipal, mas de facto lembra-se que 

se foi boa política, o que foi, ou a política que a Cabovisão fez, ou o que lhe foi exigido, que é abrir e tapar 

ficava bem aos serviços o que dependesse da Câmara, por adjudicação direta ou por contratação, isso é 

importante porque de facto se não se faz hoje, faz-se para a semana e nesse tipo de situações o buraco acaba 

por ficar lá. 

Lembra-se de uma vez, numa reunião, ter chamado a atenção de haver cartazes sobre o Festival da 

Liberdade afixados nos vidros das paragens dos autocarros, e nessa altura disseram-lhe que tinha razão que 

não deveriam estar fixados nas paragens dos autocarros, entretanto houve as Festas do Barreto Verde, de 

Alcochete, e reparou que estava um cartaz a publicitar essas mesmas Festas numa paragem de autocarro, 

passadas essas Festas passou num abrigo dos autocarros do Chão Duro e estava lá esse cartaz e não só, já 

estava também cartazes a anunciar, pensa que, explicações, mais disse que não sabe quem organiza aquelas 

festas se é a Câmara se é uma entidade privada, mas de facto não é boa política andar a meter cartazes 

desses nas paragens dos autocarros, até porque se verifica este pormenor se fica lá o cartaz passados alguns 

dias já se encontram outros papeis afixados de outras coisas, sendo que esta situação é de evitar, portanto 

que se faça o que se deve fazer para que as paragens dos autocarros não passem a ser “aldeias da roupa 

branca” com tantos papeis que se coloca no local. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre a questão dos peixes mortos que apareceram na Caldeira da Moita 

disse que eram só de uma espécie, ou seja linguados, e o que observaram e souberam é que não houve 

nenhuma descarga na Caldeira vinda da Auto-Europa, sendo que a justificação é que, talvez, esta qualidade 

de peixes como precisam de bastante oxigénio, talvez a água não estivesse nas melhores condições e os 

peixes apareceram mortos não dentro, mas fora da Caldeira, mas felizmente que não foi grave, mais 

esclareceu que os serviços não fizeram nenhuma recolha de água porque se entendeu que não era necessário 

e portanto em relação aos peixes mortos é que se pode dizer. Em relação ao dia de ontem, disse que a 

fiscalização deslocou-se ao local, acompanhada pelos técnicos da Câmara, para verificar o que se tinha 

passado, tendo constatado que realmente houve uma descarga mas de uma vacaria e daí o mau cheiro que 

se sentia. 

Informou quanto às obras na Rua 5 de Outubro que se prevê estarem concluídas entre o dia de hoje e o de 

amanhã, dependendo simplesmente das condições climatéricas uma vez que se prevê muita chuva, portanto 

não existe necessidade de os comerciantes estabelecidos no local estarem preocupados. 

Em relação à Praça da República em Alhos Vedros disse que, na altura, tudo isso foi discutido, mas tem 

que se ver qual a solução para o problema sendo que já havia sido proposto pela CACAV colocar-se umas 

laranjeiras mas achou-se por bem não o fazer porque esta pode ser uma árvore interessante mas pode trazer 

alguns problemas, acrescentado que realmente o local está um bocado árido, mas tudo isso também tem a 

ver com a questão das regas. Sobre os pilaretes disse que realmente no final do estacionamento encontra-se 

uma bola de pedra, que para quem vai a conduzir e lá estaciona não a consegue ver, portanto tem que se 

procurar uma solução para aquela situação. 

Sobre as hortas disse que há alguns meses atrás quando foi dito que se ia começar a mexer com este assunto 

criou-se um grupo de trabalho, com vários elementos dos vários serviços da Câmara Municipal, que 

enumerou, e que está mesmo a trabalhar nesta questão, iniciou-se uma nova discussão com todos as pessoas 

que tem hortas no local e envolveu-se a Associação Cabo-Verdiana no processo, portanto o processo está a 

ser participativo, sendo que o grupo de trabalho já se deslocou a vários Concelhos para ver no terreno como 

funcionam as hortas urbanas tendo chegado à conclusão que nenhuma se enquadra nas nossas porque todas 

começaram do zero e nós começamos no Vale da Amoreira com a situação que todos sabem, fazendo um 

resumo da realidade destas hortas, nomeadamente a dimensão das mesmas e sendo algumas até tem 

animais, portanto pensa que se iniciou um processo em que se está a trabalhar nele muito seriamente e está-

se a tentar gerir da melhor forma, até com o envolvimento das pessoas. Acrescentou, ainda que um 

problema grave que se coloca é a questão da água, mas também já existem ideias e já se está a trabalhar 

nisso e também se está a estudar e a avaliar qual a melhor forma de se colocar as vedações, mais disse que o 

terreno para as hortas municipais já está disponível, identificando-o. 
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Sr. Presidente – Disse querer acrescentar mais algumas notas, nomeadamente disse que todos tem que ter 

uma posição coerente relativamente à questão das hortas, e coerente significa em algum momento ter que 

entrar em alguma discordância com algumas pessoas que as utilizam e que estão lá em situação abusiva, ou 

seja, não se resolve aquela situação dizendo que sim a todos, porque é impossível satisfazer todas as 

pretensões, nomeadamente aqueles que “apanharam todos distraídos” e fez o seu “pequeno latifúndio”, 

portanto ou se mantem a coerência e diz-se que resolver esta situação implica, se calhar, o desaparecimento 

de algumas coisas, nomeadamente as zonas de proteção de cheias do leito da vala não podem estar 

ocupadas, não podem existir hortas num loteamento urbano, portanto pensa que esta situação não irá 

satisfazer todos e não se pode dizer sempre sim porque mais tarde pode correr mal.  

Quanto à Rua 5 de Outubro e a Praça da República disse que os projetos são o que são, nunca agradam a 

todos e se fosse outro arquiteto e se calhar noutra época diferente teria colocado outros materiais, portanto 

estas coisas são sempre assim, não existe uma verdade absoluta, mas não nos podemos esquecer do ponto 

de partida, e esse era que existia ali um jardim, que já não o era por causa da delinquência, em que as 

pessoas tinham medo de passar por lá porque o jardim tinha arbustos muito grandes e era uma zona 

perfeitamente degradada e foi para se responder a isso que se fez uma intervenção no local, ou seja é isso 

que se tem feito nos espaços públicos, que é criar espaços mais abertos do que era costume em determinada 

época porque agora existe mais insegurança do que há vinte anos, em conclusão o jardim não é para ter 

floreiras porque se calhar daqui a 5 anos estamos com arbustos grandes e com os mesmos problemas de 

insegurança.  

Quanto à questão dos pilaretes disse, ser uma discussão que já vem tendo há alguns anos com os técnicos 

da Câmara, porque pessoalmente, do ponto de visto estético, acha mais agradável os pilaretes pequenos, 

tipo as bolas do que aqueles que estão postos, no entanto a explicação que sistematicamente lhe é dada é 

que esses pilaretes não estão de acordo com as normas de segurança dos transeuntes porque são obstáculos 

que não são detetáveis por uma pessoa que tenha dificuldades de mobilidade ou de visão e portanto não 

devem ser usados senão em situações excecionais, portanto o que é boa norma, atualmente, são os pilaretes 

altos. Mais acrescentou que em alternativa aos pilaretes o que poderia acontecer era haver carros 

estacionados ou parados porque as pessoas hoje em dia não respeitam sequer os locais que são para cargas e 

descargas, nem mesmo as paragens dos autocarros em que frequentemente se encontram carros parados, 

podemos imaginar se não houvesse pilaretes, mas se na sequência de aquele espaço ser rearranjado, que 

com certeza mais cedo ou mais tarde irá necessitar, se houver opções melhores pois far-se-á. 

 Sobre a questão do apoio a empresas no Concelho do Barreiro disse não saber do que se está a falar, 

porque não sabe, em concreto, sobre o assunto, acrescentando que os Quadros Comunitários 2014/2020, 

embora diga 2014, na prática não arrancaram ainda, não estão sequer os Programas Operacionais aprovados 

e implementados, portanto pode haver intenções e perspetivas mas de concreto não existe ainda nada e se 

for alguma programa específico disse não ter conhecimento.   

Disse, sobre uma situação que não é nova, mas não crê que tenha solução possível do ponto de vista 

prático, que é o do alagamento na entrada da Baixa da Banheira uma vez que esta situação é já muito antiga 

e que já foi bem mais grave do que é agora, portanto à medida que se foram fazendo obras de requalificação 

foram-se tentando introduzir medidas de melhor escoamento, que melhoraram a situação mas não 

ultrapassam uma situação que é inultrapassável, que é aquele local está ao mesmo nível, ou eventualmente 

abaixo, do nível médio da maré, portanto quando há uma carga maior de água, esta não escoa, acrescentou 

ainda que na realidade existe solução, que descreveu, mas como é obvio sairia muito dispendioso, pensando 

que não se justifica, uma vez que esta situação não acontece assim com tanta frequência. 

Sobre a questão dos cartazes nos abrigos, disse que atualmente já não são as entidades promotoras dos 

espetáculos que colocam os cartazes, são empresas de publicidade e provavelmente algumas vezes há 

algum que sai das normas e a limpeza e manutenção destes abrigos está concessionada à empresa JC 

Decaux, mas o que não devia acontecer era alguém colocar nos abrigos coisas indevidamente, sendo que a 

única hipótese é a empresa promotora do espetáculo repreender a empresa de distribuição de publicidade. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Ainda, sobre a questão das hortas disse que com certeza estão todos de 

acordo e é consensual até porque se está a falar num tema com uma forte componente social, económica, 

cultural e ambiental e também se está consciente de que tem que haver uma ordenação e até foi aprovado 

um Regulamento e disse estar inteiramente de acordo com o espírito de diálogo e assertividade que foi 

falado pois só assim é que se vai conseguir intervir numa área que é um pouco complicada, pensando que o 

trabalho que está a ser desenvolvido e do qual foram agora informados é meritório. 
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Sobre a questão do jardim de Alhos Vedros disse que realmente aquele espaço, em determinada altura, teria 

alguma delinquência, mas nem tanto ao mar nem tanto à terra, poder-se-ia colocar umas floreiras, tendo 

acrescentado que já viu floreiras penduradas em postes e poderiam ficar jardins aéreos, pensando que se 

poderia dar outra alegria aquele local porque em pleno Agosto é tão árido. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre as inundações disse que as mesmas acontecem porque tem motivos 

naturais, porque há hora que choveu muito todos os emissários estavam em carga porque a maré estava 

cheia, daí as inundações que existiram nos vários locais e que foram noticiadas. 

 

Sr. Vereador João Romba – Relativamente à TOS disse que a intenção do Município é esclarecer os 

munícipes e conseguir encontrar respostas para o que se tem vindo a falar, tendo informado que tinha uma 

reunião marcada com um dos administradores da GALP, para que fossem dados mais esclarecimentos, mas 

a mesma foi desmarcada, tendo sido marcada novamente para uma data posterior, portanto só depois disso 

é que poderá haver mais alguma informação. 

Sobre os documentos que foram fornecidos aos vereadores sobre este assunto disse que foi remetido as 

perguntas e respostas efetuadas entre a Câmara Municipal e as entidades porque a pasta que existe é a da 

GALP e essa é uma pasta interna. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Ainda sobre o jardim da Praça da República disse que o problema 

complicou-se porque havia no projeto inicial duas palmeiras, só que estas, há dois anos, secaram portanto a 

situação tem que ser reposta porque durante o Verão não há sombra nenhuma, logo é nesse sentido que 

pensa que deverá haver uma intervenção no local. 

 

 

Não havendo mais intervenções passou-se de seguida ao período da ordem do dia.  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

“A alteração aos documentos previsionais agora proposta resulta da necessidade de reforçar algumas 

dotações orçamentais com vista a garantir a assunção de alguns compromissos no imediato, bem como 

efetuar as necessárias correções decorrentes da execução orçamental do 1º semestre. 

 

Assim, propõe-se a aprovação da alteração ao orçamento nos termos dos documentos em anexo na 

importância total de € 241.336.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que as alterações propostas percebem-se perfeitamente mas ainda 

suscitam algumas dúvidas que merecem ser esclarecidas, ou seja, vai haver uma transferência de valor dos 

combustíveis líquidos da gasolina para gasóleo, deduzindo que tenha a ver com o facto de a frota da Câma - 
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ra ser cada vez mais a gasóleo do que a gasolina porque o valor da gasolina já era bastante menor que o do 

gasóleo, também pensa, e pede confirmação, que o reforço de verba para o protocolo “pavilhões 

desportivos” pensa que tem a ver como uma proposta aprovada na última reunião, em que não esteve 

presente, perguntando qual a relação entre o valor de apoio para a Mouzinho da Silveira comparativamente 

para a José Afonso, e por outro lado se existe algum pormenor que seja interessante para terem 

conhecimento para o reforço da verba para iluminação pública. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que quanto aos combustíveis a explicação foi a que deu, porque a frota da 

Câmara Municipal é sobretudo a gasóleo, e nesta altura face aos consumos que houve é necessário proceder 

a esta correção. 

Quanto ao Pavilhão da Escola José Afonso versus o Pavilhão da Escola Mouzinho da Silveira disse que o 

valor acordado com o agrupamento da Mouzinho da Silveira é mais baixo do que o da José Afonso porque 

foi um valor acordado com a própria escola que nos parece razoável face aquilo que são as despesas de 

manutenção de um pavilhão, mas tendo em atenção que efetivamente é um pavilhão bastante mais antigo e 

que tem equipamentos também mais usados e até a própria iluminação é inferior à do Pavilhão da José 

Afonso, portanto os custos são mais baixos e não sendo uma diferença muito grande, ainda assim é uma 

diferença, mais acrescentou que foi o valor que a Escola apresentou com base nos cálculos que transmitiu 

dos encargos que tem com aquele pavilhão e que face à realidade e às experiências que a Câmara tem do 

Pavilhão José Afonso e até do Pavilhão Municipal parece ser um valor ajustado o que está colocado para 

reforçar a rubrica. 

Em relação à iluminação pública disse que esta é uma rubrica, das poucas que existem, de grande 

dimensão, e o facto de ser de grande dimensão permite que vá sendo utilizada ao longo do ano para fazer 

correções, ou seja, se em determinada altura, ao meio do ano, faz falta verba para alguma coisa, vai-se 

buscar aí e depois no fim do ano logo se acerta, portanto foi isso que aconteceu, como é uma verba muito 

grande permite acomodar e gerir a faturação, explicando em pormenor como. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com quatro 

abstenções do PS e BE.  

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 

 

 

2. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL 

 

 

“A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Setúbal, em parceria com algumas entidades 

públicas e privadas, de onde destacamos, a Câmara Municipal de Setúbal, o grupo Sapec, a Politec&ID do 

Instituto Politécnico de Lisboa, o Instituto Politécnico de Setúbal, a Administração dos Portos de Setúbal e 

Sesimbra, a Lisnave, a Portucel, a Secil, entre outros parceiros, está a desenvolver um projeto de interesse 

nacional, destinado à formação e treino de Agentes de Proteção Civil e outros, denominado Centro 

Internacional de Gestão de Emergência (CIGE), a instalar na Península da Mitrena em Setúbal. 
 

Considerando que: 
 

- As necessidades de formação na área da segurança para as empresas e instituições, além de uma obrigação 

legal, são cada vez mais uma preocupação social; 
 

- Uma população melhor formada na prevenção e gestão de situações de risco e acidentes, com 

conhecimento das formas de atuar, eleva a resiliência global para agir e reagir em caso de acidente ou 

catástrofe, minimizando os potenciais danos pessoais e materiais; 
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- É do interesse da Câmara Municipal da Moita o desenvolvimento do projeto supra referido, e ao qual 

poderá vir a aderir na qualidade de associado. 
 

Propõe-se: 
 

- Que se celebre com a Associação Humanitária de Bombeiros de Setúbal um protocolo de cooperação que 

se rege pelas cláusulas expressas no documento anexo, designado “Protocolo de Cooperação” e que faz 

parte integrante desta proposta.”  

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que neste Protocolo, em princípio, só consta a Câmara Municipal de 

Setúbal, e faz todo o sentido, porque esta cede o terreno e é parte interessada até porque a maior parte das 

empresas estão localizadas aí, perguntando se para além da Câmara Municipal da Moita mais câmaras vão 

aderir ou se já aderiram. 

Disse, ainda, que partindo do princípio que depois a autarquia fará parte desta Associação questionou a 

quem se destina a formação nesta área, que acha pertinente, se a funcionários da proteção civil por parte da 

Câmara, se a empresas ou aos Bombeiros? 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que este Protocolo engloba também várias câmaras, mas ainda não 

consegue dizer quais foram as que aderiram. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que pensa não ter nada contra, mas a situação está pouco definida, 

porque este Protocolo, apesar de ser um Protocolo de intenções, ao lê-lo interrogou-se, porque existe uma 

Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, então ao subscrever-se isto vai dar um grande peso a este 

Protocolo (questionando se abrange as câmaras e se recorreram à Associação) e fazendo isto 

individualmente por câmaras, para além de ser um Protocolo de Intenções devia trazer coisas mais 

concretas, até porque na última página diz “A 2ª Outorgante” que é a Câmara Municipal da Moita “… 

poderá vir a aderir na qualidade de associado, ficando sujeito aos deveres e beneficiando dos direitos que 

vierem a ser plasmados nos estatutos da associação para o tipo de associado em causa”, pensando que o 

exposto é “muito virtual” e para um Protocolo de Intenções era necessário vir no documento qualquer coisa 

mais concreta. Acrescentou ainda que não sabe se tudo isto terá alguma ligação com os Bombeiros da 

Moita, porque caso contrário ao se fazer este acordo, nada invalida que qualquer associação humanitária de 

bombeiros, de qualquer local, também venha fazer o mesmo tipo de pedido à Câmara, portanto acha que 

não se deveria dar o formato de protocolo mas poderia ser uma Carta de Recomendação, dizendo os termos, 

em que pensa que a mesma poderia ser redigida, porque quando isto toma este caracter de Protocolo já 

existem direitos e deveres, e esses estão referidos neste documento de uma maneira não muito explicita, o 

que quer dizer que ao aprovar-se este Protocolo já se está a aceitar os direitos e deveres que ainda se 

desconhecem, solicitando, como salvaguarda, que se houvesse mais informação se era possível fazer chegar 

ao conhecimento de todos. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse ter entendido, do que foi apresentado, que isto é um Protocolo de 

Intenções que visa, posteriormente, a criação de uma Associação e só depois é que serão criados os 

Estatutos, onde serão especificados o conjunto de direitos e deveres, mas de qualquer modo ficou com a 

ideia de que estava lançada a candidatura para este projeto, e se não for aprovada tudo isto morre. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Esclareceu que este Protocolo de Intenções tem, na realidade, dois 

parágrafos, o primeiro em que diz “… assim acordam os outorgantes, livremente e de boa-fé, celebrar o 

presente Protocolo de Intenções”, e é um Protocolo de Intenções porque os Bombeiros foram aconselhados, 

juridicamente, que ao fazerem assim teria mais peso, segundo porque é que os Bombeiros não foram ainda 

“bater à porta” da Associação de Municípios, porque não podem, uma vez que isto são decisões individuais  
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das câmaras municipais, ou seja é a Câmara que tem que decidir se o assina, porque a Associação de 

Municípios não tem competência para dizer às câmaras municipais que tem que aderir a este Protocolo, daí 

o estarem a solicitar a cada câmara municipal. Mais esclareceu que, se a Câmara Municipal, futuramente, 

aderir a esta Associação, na qualidade de utilizadores do Centro poderemos encaminhar as empresas do 

Concelho e os Bombeiros para esta formação. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 

 

“A Câmara Municipal promove anualmente o Torneio das Coletividades do Município da Moita em 

Atletismo – Atletismoita. Este torneio decorre ao longo de toda a época desportiva e é organizado em 

conjunto com os Clubes do concelho que se dedicam a este desporto. 
 

Cada um dos clubes é responsável pela organização de uma das provas que decorre na sua área de 

influência. 
 

A Câmara Municipal tem o compromisso de apoiar cada prova com um subsídio de 600 € (seiscentos 

euros). 
 

Nesse sentido proponho: 

. Grupo Desportivo Popular Chão Duro (27.09.2014) 

12ª Corrida do Fragateiro – 600€ (seiscentos euros) 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 252/22/07 – ATLETISMOITA – 03.02.03.05.07.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

4. APOIO FINANCEIRO AO RANCHO ETNOGRÁFICO DE DANÇAS E CANTARES DA BARRA 

CHEIA – DESLOCAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 

 

 

“Atendendo a que o Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia é actualmente o único grupo 

no Concelho que tem na sua composição um grupo infantil, designado Grupo Etnográfico Infantil de Danças 

e Brincadeiras Caramelas da Barra Cheia e sendo o intercâmbio cultural uma motivação de continuidade, 

proponho que se preste apoio financeiro para despesas de deslocação, no valor de 500€ (quinhentos euros), 

referente à participação nos Festivais de Olivença e Galiza. 
 

Esta verba tem cabimento na rubrica 06/0407010299 Acção nº17 – Apoios a Associações Culturais e 

Desportivas.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  
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5. APOIO FINANCEIRO À CASA DO BENFICA DA BAIXA DA BANHEIRA 

3º TORNEIO DE FUTSAL DE FORMAÇÃO 

 

 

“O Programa de Intervenção Municipal para o Associativismo, prevê apoiar financeiramente as associações 

do concelho em actividades regulares, projectos relevantes ou iniciativas pontuais. 

 

Atendendo à realização do 3º Torneio de Futsal de Formação, dias 20 e 21 de Setembro, organização da 

Casa do Benfica da Baixa da Banheira, e estando prevista a participação aproximada de 200 pessoas entre 

atletas e dirigentes, proponho que se preste apoio financeiro no valor de 100 € (cem euros), para despesas 

de organização. 

 

Esta verba tem cabimento na rubrica 03.06.02.03.05.31 – Apoio à realização de eventos desportivos.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que concordam com este apoio, só que o consideram muito pequeno 

porque se se fizer um paralelo com o apoio que vem na proposta seguinte existe uma disparidade muito 

grande, sendo que a sua questão é que, para os vereadores que estão dentro do assunto se calhar não 

estranham, mas despertou-lhe a atenção da forma como lhes é apresentado porque deveria ter uma 

fundamentação por escrito de uma relação de custos de uma atividade e de outra, porque se não houver um 

documento com uma fundamentação e explicação, têm algumas dificuldades em aprovar estas propostas 

desta forma, fazendo uma apreciação aos documentos apresentados, para cada proposta presente. 

 

Sr. Vice-Presidente – Disse que as coisas podem sempre ser discutidas e o vereador tem todo o direito de 

perguntar pela fundamentação mas conversando-se chega-se ao entendimento, portanto se faltava alguma 

informação para a próxima tenta-se corrigir e, com certeza, virá mais completa. 

Quanto à proposta disse que como se pode verificar o pedido foi efetuado poucos dias antes, e o facto de a 

verba ser pouca é porque o pedido aparece de repente e é extraordinário e nestas questões como se sabe 

existe algumas dificuldades na resolução rápida, mas como é óbvio o pedido foi analisado e chegou-se a 

essa conclusão. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que de facto quando olha para uma atribuição de cem euros para um 

evento com duzentos jovens e quando lê no documento que é para o custo de refeições acha pouco, no 

entanto percebe que uma prova de atletismo realizada às seis da tarde não há refeições para ninguém, mas 

de facto o que chama a atenção é que são cem euros e a ideia que fica é que de facto para não dizerem que 

não se dá nada, dão cem euros. Em relação às datas disse que essa proximidade entre o pedido e a entrega, 

se formos às outras iniciativas as datas também não são muito diferentes, basta olhar para a proposta do 

Grupo Desportivo do Chão Duro, podem-lhe dizer que essa já estava integrada no Atletismoita, já estava 

pré-definida, pois tem que estar porque ainda há pouco tempo aprovou-se uma proposta, em Julho, para 

uma prova que tinha sido em Março, portanto ainda assim o que lhe chamou a atenção foi a questão de 

serem duzentos jovens a comer e o apoio ser de 0,50 € por cada jovem, portanto pouco, mas mesmo assim 

não deixarão de votar a favor porque mais vale pouco que nada. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse compreender todo o trabalho meritório das associações, até porque 

também é associativista, mas alerta as associações que têm que fazer um Plano como deve ser, e quando se 

vai desenvolver uma iniciativa tem que se fazer um orçamento da mesma para que se tenha a noção do que 

se vai pedir à Câmara Municipal, e nem sempre é assim, fazendo um apelo aos técnicos da Câmara no 

sentido da ajudarem as associações, até a fazer os seus pedidos, dando alguns exemplos, até porque pensa 

que para este torneio devem haver outras entidades envolvidas, porque na realidade 100 € não dá para nada 

a não ser que venham completar outros pedidos que teriam sido solicitados, pensando que o que está a 

faltar no pedido é uma outra folha, de custos, onde venha orçamentado e discriminado o que faria falta para 

o evento e quais os subsídios atribuídos. 
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Sr. Vereador Vítor Duarte – Reforçando o atrás dito, pensa que era importante que saísse dos serviços para 

o movimento associativo uma nota dizendo que, por exemplo, a partir do próximo ano seria conveniente, 

para não dizer obrigatório, que todas as atividades efetuadas pelas coletividades viesse acompanhado não só 

do Plano da Atividade mas de um orçamento explicativo, e que sem isso não seria possível a atribuição de 

subsídios, mais disse que isso não é fácil numa primeira tentativa mas depois já se aplica normalmente, e 

neste caso que já é a 3ª edição já deveriam estar de sobreaviso que tem que haver normas para a atribuição 

de subsídios. 

 

Sr. Vice-Presidente – Disse querer fazer algumas notas, nomeadamente esclareceu que, no que concerne ao 

proposto se esta é a 3ª edição, pensa, que nenhuma das outras edições foi apoiada, pelo menos, 

financeiramente, uma outra coisa tem que ver com a natureza do movimento associativo e da participação 

dos sócios no movimento associativo, outra coisa tem a ver até com a própria experiência dos eleitos, 

enquanto dirigentes associativos, que sabem que estas coisas são normais e acontecem nas coletividades da 

qual fazem parte e provavelmente até já estiveram envolvidos em situações semelhantes, outra 

circunstância tem que ver com a normalização destas situações, recordando que está em curso uma 

alteração da forma de atribuição destas verbas, onde isso está a ser pensado devidamente, para que seja 

salvaguardado todos estes pormenores desta transição, transição esta que evitará estas iniciativas pontuais, 

mas que não pode acabar, porque o movimento associativo tem sempre estes “rasgos” de iniciativas, e 

ainda bem que as tem, mas tudo isto é no sentido do planeamento. Sobre a questão da forma como se 

coloca e como se justifica a própria contribuição que a Câmara Municipal irá dar a uma iniciativa é um dos 

pontos base dos contratos e do planeamento anual, mais informou que se está também a preparar e 

experimentar com elementos da confederação qual as hipóteses de se fazer umas pequenas formações de 

planeamento e a ver-se como é que se pode formular esta situação da melhor forma nesta altura de 

arranque. Acrescentou ainda que como é óbvio não se espera que esta atribuição de subsídio seja para pagar 

a totalidade do evento. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. Os 

vereadores do PS apresentaram declaração de voto. 

 

 

Declaração de Voto 

 

“Embora tenhamos concordado e votado a favor consideramos que, para aquilo que nos foi apresentado, o 

valor poderia ser superior, porque parece-nos que era adequado à iniciativa que está aqui em causa.” 

 

 

6. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO CENTRO DE ATLETISMO DA BAIXA DA 

BANHEIRA 

 

 

“No quadro da sua política de parcerias estabelecidas para a organização de provas desportivas com forte 

impacto local, regional e, mesmo nacional, no âmbito da organização da 17ª Meia e 14ª Mini Maratona 

Ribeirinha da Moita 2014 proponho que a Câmara Municipal delibere a atribuição do seguinte apoio: 

 

. Centro de Atletismo da Baixa da Banheira 

 17ª Meia e 14ª Mini Maratona Ribeirinha da Moita 2014 (12.10.2014) – 8.105,00 € (oito mil cento 

e cinco euros) 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 252/17 – Meia Maratona – 03.06.02.03.05.21.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Presidente – Disse que a prova da Meia Maratona é uma iniciativa que sendo promoção do Município, 

tem desde o início um papel fundamental do CABB na sua organização, ou seja, todo o processo de 

logística e organização técnica da prova é assegurada pelo CABB e durante a prova, ao longo do percurso, 

é assegurado o fundamental dos apoios por jovens atletas dos diversos clubes, que são os que estão também 

envolvidos no Atletismoita, e que aqui se envolvem também na organização, e portanto tudo isto tem um 

conjunto de encargos que são cobertos através desta forma de atribuição de subsídio ao CABB que por sua 

vez faz uma repartição de uma parte desta verba aos restantes clubes que apoiam, está-se a falar 

designadamente de uma verba num apoio total de oito mil euros, sendo que as classificações estão previstas 

no Regulamento da Prova que indica quais são os prémios atribuídos aos diversos lugares da classificação e 

que ultrapassa um pouco os cinco mil euros, portanto uma fatia substancial desta verba é para cobertura dos 

prémios, depois os apoios dos diversos clubes levam quase a totalidade da restante verba, e o resto são as 

pequenas verbas como por exemplo o Motoclube da Moita porque são estes que asseguram, nas suas motos, 

deslocações e acompanhamento da prova ao longo do percurso. Esta prova tem envolvido, sem querer errar 

muito, no ano transato, ultrapassou a meia centena de inscritos na meia maratona e perto de um milhar de 

inscritos na mini maratona, com algumas flutuações ao longo dos anos mas os números não tem divergido 

muito disto, portanto esta prova envolve cerca de milhar e meio de pessoas e é uma prova devidamente 

registada na Federação, portanto tem todos os controles inerentes a uma prova oficial, descrevendo, em 

seguida, quais os controles existentes, portanto a organização técnica da prova é assumida essencialmente 

pelo CABB e o Município para além deste apoio financeiro dá o apoio logístico na preparação do percurso 

e na instalação dos diversos postos de apoio e de controlo, para além do posto principal e do posto médico, 

e da meta. Mais acrescentou que lhes parece uma boa parceria entre a autarquia e o movimento associativo 

que naturalmente tem estes encargos que são assumidos pelo Município e que para a dimensão da prova 

parece-lhe ser perfeitamente razoáveis. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse ter estado a ouvir a explicação mas no entanto pensa que junto à 

proposta deveria vir um complemento com a descrição das associações que esta prova envolve, pensando 

que futuramente deveria ser feito para que tivessem a noção do que, por exemplo, agora foi explicado 

relativamente a esta proposta. Disse, ainda que irá votar a favor porque sabe que esta é uma prova 

emblemática do Concelho, até porque incentiva ao desporto e é uma modalidade que não está sempre “na 

crista da onda” e portanto vai ter todo o seu apoio. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que a sua anterior intervenção partiu de um pressuposto porque não 

havia nada a justificar, tendo percebido que foi um lapso e como está de novo no executivo não tem a noção 

do que se passou nos anos anteriores. Disse, ainda que, há cerca de dois meses foram aprovados para o 

movimento associativo, no conjunto do Concelho, uma verba próxima dos vinte mil euros e esta prova, não 

está a dizer que esta prova não merece a pena, não é prestigiante, só pede que se reflita porque isto é um 

facto que é indesmentível, o movimento associativo, para todo o Concelho, teve uma verba aproximada no 

total de cerca de vinte mil euros e só a prova de atletismo tem uma verba que ronda os dezassete ou dezoito 

mil euros. 

 

Sr. Presidente – Disse querer salientar duas questões, uma delas para dizer que já verificaram duas vezes 

nesta reunião e mais uma noutra, e que toma para si a responsabilidade sobre a matéria, ou seja, e existe 

talvez alguma inexperiência do seu gabinete de apoio, nas propostas que são enviadas, já se tentou corrigir 

e algumas propostas já foram mais acompanhadas de documentos de apoio mas ainda não foi o suficiente e 

reconhece que no caso desta proposta mesmo que não fosse a informação interna toda a acompanhá-la mas 

bastava ter sido junto à proposta o quadro com a descrições e este dava logo uma informação 

completamente diferente, portanto existe aqui uma responsabilidade que se vai procurar corrigir para que 

não volte a acontecer, a segunda questão, que já foi dita diversas vezes em inúmeras circunstâncias, é que o 

apoio ao movimento associativo que é dado pela Câmara Municipal da Moita não pode ser avaliado pela 

transferência  direta de  subsídios que é  dado ao Plano de  Atividades, porque  isso é uma  gota de  água no 
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oceano, é muito mais importante e até do ponto de vista financeiro provavelmente terá mais expressão os 

apoios que são dados às diversas iniciativas específicas do que aquilo que é dado “para o bolo”, que é um 

dinheiro que é importante para os clubes, mas não sabe se é razoável atribui-lo por parte da Câmara 

Municipal, porque este sabe-se exatamente para o que se destina e o outro é para a coletividade, sem se 

saber para o que será usado esse mesmo dinheiro, por isso pensa que o caminho do futuro, e o que se 

deveria valorizar mais, é este tipo de apoio, porque é objetivo, e pode-se discutir a validade, porque no 

próximo ano pode-se chegar à conclusão que não está a correr bem, não justifica este nível de apoios, ou 

está a correr muito bem e justifica, mas sabemos para o que é, e todos ficam a ganhar em saber exatamente 

para o que é o apoio que se dá à mini maratona, à gimnomoita, para a feira do livro entre outras que 

enumerou e que são feitas pelas associações, portanto, não têm termo de comparação, acrescentando que 

gostaria, ainda durante a sua presença na Câmara, que não se desse um cêntimo para “o bolo” genérico e 

indiferenciado e que se consiga duplicar aquilo que se dá exatamente para iniciativas concretas das 

associações.  

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse estar completamente de acordo com a atribuição da verba a esta prova, 

não estaria de acordo se não houvesse a explicação da mesma, e disse estar de acordo porque, se esta meia 

maratona existisse sem, por exemplo, o Atletismoita poderá ainda ser mais trabalhado, mais elaborado e 

com outra dimensão, outras provas e se não existisse o Atletismoita achava que a meia maratona não fazia 

sentido, um grande evento que não retire proveitos para a população é, em seu entender, deitar dinheiro 

fora, como já existe um percurso consolidado de várias provas ao longo da época faz sentido que exista 

depois uma prova de uma dimensão regional ou mesmo nacional, portanto é favorável a que estas provas 

existam, seja a meia maratona ou seja, por exemplo, a maratona do Futsal e por conseguinte será sempre 

favorável a atividades desportivas, por outro lado é mais importante, por vezes, a atribuição de apoios, 

porque as coletividades e os clubes farão um trabalho mais importante e mais forte se lhes for atribuído 

vários apoios do ponto de vista logístico do que lhes atribuir cem ou duzentos euros, dando como exemplo 

uma atividade desportiva que organizou, enquanto membro de uma coletividade, em que o município não 

lhes atribuiu nenhuma verba mas foi muito importante todo o apoio logístico dado porque isto levou a que 

conseguissem organizar uma prova que contou com a presença de cerca de trezentas crianças (ginastas) e 

um pavilhão cheio com a assistência dos pais, isto para dizer que o apoio logístico que a Câmara Municipal 

dá é muito importante, às vezes mais que a verba, porque neste caso se não o tivesse não conseguiria fazer 

esta prova. Mais disse que este tipo de apoio a Câmara Municipal nunca deve deixar de dar, porque sem ele 

a grande maioria das coletividades não tem a menor capacidade de organizar seja o que for, portanto o 

apoio monetário é importante mas o apoio logístico é determinante. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que a questão que quer colocar é de uma outra ordem e tem a ver com 

o seguinte: disse que se percebe que quem está ligado a essas coisas do desporto, e para mais na Moita, 

sede do Concelho, como é o seu caso, percebe que esta é a prova emblemática da Câmara Municipal da 

Moita, a prova anual, percebe-se isso e é uma opção da Câmara, e por saber isso pensava que a mesma era 

organizada pela Câmara e a questão que quer colocar é se foi da iniciativa do CABB no início ou se foi 

organização da Câmara Municipal no início e mais tarde passou para a responsabilidade do CABB por 

questões operacionais, que pode ter acontecido e percebe porque mais facilmente aderiram as coletividades 

que entretanto estão integradas pelo que percebe no Atletismoita, tudo isto porque ficou surpreendido 

porque pensava que a organização era da Câmara Municipal uma vez que esta prova para além do valor que 

aqui está, engloba muitos outros valores para a sua organização. 

 

Sr. Vice-Presidente – Diz que uma complementa a outra, por um lado diz-se que dá-se apenas vinte mil 

euros mas por outro lado diz-se que é uma prova com esta dimensão que é organizada por clubes, é uma 

questão que se deve ponderar também nas discussões futuras que é, isto é um apoio ao movimento 

associativo dentro do quadro da política desportiva do Município e portanto entenda-se que isto é também 

um trabalho do movimento associativo em colaboração, e este apoio é prestado ao movimento associativo, 

e isso ficou explícito, acrescentou ainda que aqueles vinte mil euros foi referente a uma parte para os 

Clubes que entregaram o Plano de Atividades atempadamente, mas muitos outros já foram entregues e 

ainda serão entregues mais até ao final do ano, nomeadamente às Escolas de Formação. 
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Sr. Presidente – Informou que a organização da prova ainda é anterior à sua presença na Câmara mas tanto 

quanto é do seu conhecimento, desde sempre a organização da meia maratona teve esta característica de 

uma parceria entre os Clubes com particular destaque para o CABB, a participação do CABB teve sempre 

esta componente que é a preparação técnica da prova, nomeadamente a inscrição dos atletas, mas também o 

acompanhamento da contratação de juízes, os mecanismos de controlo (os tais chips), as análises anti-

dopping, o convite a atletas internacionais ou atletas nacionais de maior renome, portanto essa parte 

especificamente técnica é de facto eles que fazem e a Câmara Municipal faz todo o resto, ou seja, faz a 

publicidade, a divulgação e a logística da prova, faz todas essas coisas e é esta repartição de tarefas que 

existe desde o princípio.  

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Romba. 

 

 

7. PEDIDO DE RECEÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – ALVARÁ Nº12/89 

REQUER.: CONSTRUÇÕES AFOITO, LDA. 

LOCAL: QUINTA DO FACHO – BAIXA DA BANHEIRA 

 

 

“No seguimento da receção provisória das obras de urbanização em 20 de julho de 1994 veio a requerente 

solicitar a receção definitiva dos trabalhos, através do requerimento nº10772 de 8 de julho de 2014, no 

intuito de finalizar um processo que tem já mais de 20 anos. 

 

A Comissão de Vistorias constituída para o efeito deslocou-se ao local no dia 27 de Agosto de 2014, tendo 

verificado que os trabalhos referentes ao alvará em causa se encontram em condições de serem 

rececionados definitivamente. 

 

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere aceitar a receção definitiva das obras de 

urbanização executadas no âmbito do alvará de loteamento nº12/89, homologando o auto de vistoria em 

anexo, bem como proceder ao cancelamento da hipoteca do lote 41 do presente loteamento, que servia de 

garantia para a boa e regular execução das obras de urbanização.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com três abstenções do PS. 

 

 

8. PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº4/1984 

REQUER.: STEPHAN WENDT DA CRUZ 

LOCAL: LOTEAMENTO MÃE D’ÁGUA, ALTO DO CARVALHINHO, FREGUESIA DA MOITA 

 

 

“Através do requerimento autuado sob o n.º 20459 de 17 de dezembro de 2013, veio o requerente solicitar a 

alteração ao alvará de loteamento n.º 4/84, que consiste no aumento da área total de pavimentos, que 

passam de 250,00m2 para 378,00m2 e, consequente, alteração ao polígono de implantação, bem ainda, 

redução do número de pisos e do número de fogos de 2 para 1. 

 

No seguimento da presente pretensão, foi emitido parecer técnico do GGRU (Gabinete de Gestão e 

Reabilitação Urbana) em 13 de março de 2014, segundo o  qual não existe inconveniente no deferimento do  
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pedido de alteração proposta, tendo sido impostas no entanto algumas condicionantes, propondo 

igualmente a alteração à prescrição 4.ª do alvará de loteamento em apreço, que proíbe qualquer tipo de 

construção (à exceção de fossas e/ou poços) fora da área definida por duas paralelas ao arruamento 

adjacente, respetivamente com dez e trinta metros de afastamento à linha marginal do mesmo lote, uma vez 

que em sede de apreciação do projeto, constatou-se que a implantação proposta para a piscina, 

telheiro/alpendre e anexo fica fora da área prevista para implantação das construções.  

 

Atendendo que na maioria dos lotes ocupados do mesmo lado do arruamento existem construções 

destinadas a anexos e piscinas, cuja implantação se encontra fora dos limites estabelecidos nesta prescrição, 

e dado que é apresentada uma situação idêntica às existentes e que a mesma não viola qualquer disposição 

do Regulamento do PDM, é proposta pelo GGRU a alteração à prescrição 4.ª do alvará de loteamento em 

apreço, suprimindo a norma que impede a construção para além do limite dos trinta metros, 

salvaguardando-se no entanto, a manutenção de uma faixa non edificandi com a largura de cinco metros a 

tardoz dos lotes confinantes com o Caminho Municipal 1024 e mantendo o alinhamento do plano marginal 

das edificações principais com um afastamento de dez metros à linha marginal dos lotes. 

 

A Câmara Municipal deliberou na sua reunião de 4 de junho de 2014 submeter a presente alteração a 

inquérito público previsto no art.º 27.º do DL 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, não tendo 

ocorrido oposição escrita de qualquer um dos proprietários dos lotes inseridos no presente alvará. 

 

Com o requerimento n.º 1123 de 12 de agosto de 2014, foram apresentados elementos que sanaram as 

condicionantes impostas no parecer técnico datado de 13 de março de 2014, de acordo com o parecer 

técnico datado de 22 de agosto último, reunindo o pedido de alteração ao alvará n.º 4/84 condições de 

merecer deferimento, pelo que proponho que esta Câmara Municipal delibere aprovar: 

 

1. A alteração ao lote 20, que consiste no aumento da área total de pavimentos, que passam de 

250,00m2 para 378,00m2 e, consequente, alteração ao polígono de implantação, bem ainda, 

redução do número de pisos e do número de fogos de 2 para 1, substituindo-se a planta síntese 

pela a anexa ao requerimento n.º 1123/2014. 

 

2. A alteração à prescrição 4.ª do presente alvará de loteamento, com a supressão da norma anterior, 

passando a constar da mesma o seguinte: “ Deve ser garantida uma faixa non edificandi com a 

largura de 5 metros a tardoz dos lotes confinantes com o Caminho Municipal 1024, mantendo o 

alinhamento do plano marginal das edificações principais com um afastamento de dez metros à 

linha marginal dos lotes” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com quatro abstenções dos Vereadores do PS e BE. 

 

 

9. ALTERAÇÃO DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA FEIRA SEMANAL, POR MOTIVO DA REALI-

ZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM 

 

 

“A Feira Semanal da Freguesia da Moita, realiza-se habitualmente no terreno em anexo ao Pavilhão 

Municipal de Exposições. 
 

Devido à realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem e consequentemente à 

montagem e desmontagem de infra estruturas e equipamentos no espaço supra mencionado, torna-se 

necessário proceder à deslocalização dos vendedores, para o lado oposto à vala, junto às instalações da 

Bomba de Gasolina da BP, no período compreendido entre 9 e 25 de setembro, inclusive. 
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Tendo a consciência dos incómodos que o mesmo possa trazer aos vendedores e aos utentes, 
 

Assim, proponho: 
 

1 – Aprovar a alteração da localização do espaço, para realização da Feira Semanal, no período 

compreendido entre o dia 9 e 25 de setembro; 
 

2 – Que a alteração proposta produza efeitos a partir de dia 9 de setembro; 
 

3 – Aprovar a redução do pagamento da taxa de ocupação, referente ao mês de setembro em 50%, em 

consonância com o nº2 do Art. 13º do Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão e não havendo intervenções foi 

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

10. DESISTÊNCIA DO LUGAR Nº178 DA FESTA EM HONRA DA Nª SRª DA BOA VIAGEM 2014 

 

 

“A Câmara Municipal da Moita em reunião datada de 18 de Junho de 2014, deliberou autorizar a realização 

do evento denominado Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, designado por Festa da Moita, 

que ocorrerá no período de 12 a 21 de setembro de 2014, no centro da Vila da Moita e nas áreas contíguas e 

circundantes bem como as suas condições, publicitada através de Edital Festa da Moita, de 19 junho de 

2014, doravante designado de Edital. 
 

Verificado o termo do prazo de apresentação de propostas e após a realização do ato referido no ponto 9., 

abertura de propostas de preço em sessão pública, a Divisão de Desenvolvimento Económico (DDE) e a 

Comissão Coordenadora analisaram as propostas apresentadas em cumprimento do disposto no ponto 10.1 

do Edital. 
 

A lista definitiva das propostas excluídas e a lista definitiva ordenada das propostas admitidas foram 

afixadas em Edital no dia 28 de julho de 2014, nos locais habituais e disponibilizadas para consulta na 

internet, no sítio www.cm-moita.pt., em cumprimento do disposto no ponto 16.3 do Edital. 
 

A lista definitiva ordenada das propostas admitidas publicada, relativamente ao lugar n.º 178, foi a 

seguinte:  

 

178 

 

19.920.00 € 

18.251.00 € 

17.880.00 € 

15.601.00 € 

 

Pista carros 

choque 

 

1º. Diversões Bernardo & Simões Lda 

2º. Diversões Simões Lda 

3º. Interdiversões Lda 

4º. Abilio Simões Henriques 

 

17.373 

17.283 

17.063 

16.840 

 

Tendo sido adjudicado o mencionado lugar à proposta classificada e ordenada em primeiro lugar, 

designadamente, a proposta apresentada pela Diversões Bernardo & Simões, Lda, pelo valor de €19 920,00. 
 

Por requerimento datado de 8 de setembro de 2014, remetido por correio registado com aviso de receção, 

com o código de barras com número de identificação único, dos CTT, RD 4603 2561 0 PT, veio a 

Diversões Bernardo &Simões, Lda. requerer o cancelamento da sua inscrição na Festa da Moita e a devolu-  
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ção das quantias entretanto pagas por si, o que atendendo à fase do procedimento atual consubstancia uma 

desistência do lugar n.º 178 que lhe foi adjudicado. 
  

Alega a requerente que o equipamento constante da proposta adjudicada se encontra retido na feira de São 

Mateus em Viseu até ao dia 14 de setembro do presente ano, o que inviabiliza a sua instalação na Festa da 

Moita, a tempo da respetiva inauguração. 
 

Remeteu a requerente comprovativo de que o seu pedido para proceder à desmontagem da pista de carros 

de choque instalada na feira de São Mateus foi indeferido, não podendo este equipamento ser desmontado 

ou retirado antes do términus da festa, de acordo com o artigo 20.º, alínea 9) do regulamento da Feira de 

São Mateus. 
 

Sendo que, desta forma a concorrente Diversões Bernardo & Simões, Lda., apesar da manifesta vontade de 

participar na Festa da Moita, encontra-se impossibilitada de o fazer com o equipamento constante da 

proposta adjudicada, vendo-se assim forçada a desistir do lugar que lhe foi adjudicado. 
 

No caso de desistência, e de acordo com o disposto no ponto n.º 19.2 do Edital, a adjudicação fica sem 

efeito, devendo o lugar ser adjudicado ao concorrente que se encontrar em posição imediatamente inferior. 

 

Compete à Câmara Municipal deliberar sobre o pedido apresentado, no entanto verifica-se que de acordo 

com o ponto 22.1 do Edital, a ocupação e montagem dos equipamentos deve ocorrer de 8 a 12 de setembro 

de 2014. 
 

Ora não sendo possível reunir atempada e extraordinariamente a Câmara Municipal e tornando-se 

inevitável decidir sobre o pedido de desistência e assegurar a adjudicação ao concorrente posicionado em 

lugar subsequente a tempo de este proceder à respetiva montagem, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi por mim proferido despacho favorável ao requerido, ficando o mesmo 

sujeito a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática. 
 

Assim, proponho ratificação do meu despacho de 09/09/2014, sobre informação em anexo.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que a novidade não é terem sido surpreendidos por uma proposta, é 

sobre um assunto que se não fosse esta urgência, nunca tinham visto, ou seja nunca via que para as pistas de 

carros é Simões por todos os lados, ou seja todos as propostas tem apelido Simões, e como devem imaginar 

para quem está fora deste assunto isto não é, só, de menos importância, e portanto chamou-lhe a atenção e 

daí não saber qual é o valor da caução porque quem está fora disto e vê tantos Simões ainda pensa se não 

existe aqui um esquema qualquer que lhes permite ganhar. Mais disse querer fazer mais uma questão, uma 

vez que receberam a proposta mas estiveram atentos à restante ordem de trabalhos, e pode ter-lhe fugido 

alguma coisa, solicitando ajuda e dizendo que o 178 sabe o que é, mas agora os dezassete mil e os dezasseis 

mil do outro lado é que não sabe o que é. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que o quadro da proposta deveria ter uma legenda, informando que esses 

números são coeficientes de pontuação baseados em diversos pontos das propostas apresentadas, que 

especificou ponto por ponto. 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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E nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respetiva ata aprovada em 

minuta. Eram dezassete horas e quarenta minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora 

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

 

 

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

em formato digital (CD), ficando os mesmos a fazer parte integrante desta ata. 
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