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Ao vigésimo sétimo dia do mês de Agosto do ano dois mil e catorze, no Salão Nobre do Edifício Sede do 

Município, 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. Vereadores Pedro Manuel da Silva 

Aniceto, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco 

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

Jesus Feiteira. 

 

De realçar ainda a substituição dos Vereadores Manuel Galvoeira Borges e Edgar Manuel de Almeida 

Cantante, a pedido dos mesmos, por Pedro Manuel da Silva Aniceto e Luis Manuel de Jesus Feiteira, 

elementos seguintes na Ordem da Lista do PS nas últimas Eleições Autárquicas.  

 

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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PLANO.………………………………………………………………………………………………………………….8 
5. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS NA FESTA EM 
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6. DESISTÊNCIA DA BANCA N.º 3 COM A ACTIVIDADE  DE PEIXE , SITA NO MERCADO MUNICIPAL 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Ao início da reunião, como habitualmente, o Sr. Presidente perguntou aos Munícipes presentes sobre a 

sua intenção em intervir.  

 

P

REUNIÃO ORDINÁRIA 

P

PÚBLICA 

X

XI MANDATO  
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Intervieram:  

 

Sr. Staline de Jesus Rodrigues – Fez alusão ao Parque da Moita e áquilo que considera ser desagradável  e 

mau estado de conservação. Relembrou ainda a altura da construção e os anos seguintes em que famílias 

inteiras frequentavam o mesmo e o tinham como espaço imprescindível para tirar fotografias.   

Mais perguntou que perspetivas se podem apontar para aquela zona, a qual é uma zona de referência na 

sua Terra. 

 

Sr. Carvalheira – Agradeceu o facto de estar resolvido o problema existente, durante dois anos, na saída 

das bombas de combustível, sitas junto à rotunda que dá acesso ao Aldi (supermercado). A colocação de 

pilaretes solucionou a possível interceção do trânsito;  

Seguidamente apontou os problemas que se mantêm no Carvalhinho: 

- Declives deixados no asfalto (bermas) aquando da respectiva colocação, os quais provocam 

incomodidade aos peões e automobilistas -  inclusivmente despistes; 

- Os buracos na Rua do Ramalho, mantêm-se; 

- As ervas da Rua do Ramalho, nunca são cortadas pelos trabalhadores da Câmara (são cortadas pelo 

próprio, que é morador na rua em questão); 

- A lixeira existente na estrada que vai para Palmela, deveria ser removida; 

-A estrada dos 4 Marcos continua sem ser reabilitada e está quase a chegar outro inverno. 

Mais sugeriu que deveria existir uma planificação diferente no corte das ervas junto às urbanizações – aos 

Sábados, pelas 08.00 horas, incomoda quem aproveita os fins de semana para descansar.  

 

Responderam às questões colocadas: 

 

Sr. Verador Miguel Canudo – Agradeceu ao Sr. Carvalheira a comunicação das situações apontadas, 

porém referiu que desde dois mil e sete a Câmara perdeu cerca de 150 trabalhadores, maioritariamente 

operacionais,  o que obriga a diferentes planificações do trabalho a afectuar. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Fez alusão ao ano de 1999 em que em substituição do Sr. Vereador José 

Manuel Figueiredo tomou posse do lugar de Vereador deste Município, assumindo o pelouro do 

ambiente. 

Nessa altura uma das questões permentes era o Parque da Moita que na altura estava a sofrer de algum 

estado de degradação. A degradação conseguiu suster-se e melhorar em alguns aspectos, no entanto 

estamos longe do desejável. Fechou-se o Parque durante a noite para suster utilizações menos correctas; 

Diminuiu-se a densidade arbustiva que servia de vedação e tornou-se o espaço mais aberto, mais visível, 

arejado. Há três, quatro anos, mudámos a localização do Parque Infantil, por forma a que não fique 

escondido atrás dos prédios, atrás da biblioteca. Foi igualmente efectuada uma intervenção junto ao 

moinho, com a realização de cascatas. Fizeram-se intervenções de recuperação de alguns caminhos… Ou 

seja, fizeram-se intervençõs de melhorias. 

Agora, continuou, “o Parque carece mesmo é de uma intervenção de fundo, difícil e custosa  e nós não 

conseguimos lá chegar, ainda.”  

Disse ainda que infelizmente a frequência desta estrutura já não é o que era há vinte ou trinta anos apesar 

da Câmara estar a incentivar o regresso através de diversas iniciativas. 

Em relação à lixeira existente na estrada que dá acesso a Palmela - que é fruto da falta de civismo da 

população -,  informou que com certa regularidade a Câmara vai lá retirar toneladas de lixo. Informou 

ainda que em termos de autoridades – quer a fiscalização da Câmara, quer  as policiais – não têm meios 

para permanecerem no  local diariamente a aguardar pelos infractores. Mais disse, infelizmente ainda não 

se conseguiu resolver o problema definitivamente.  

Sobre a Estrada dos Quatro  Marcos  - já identificada como uma prioridade -, disse que infelizmente o 

arranjo respectivo ainda não será possivel este ano.  

 

 

Ainda neste período o Sr. Presidente deu a palavra a um Municípe que entretanto chegou. 

 

Sr. Carlos Pinto - Pai de um aluno residente em Sarilhos Pequenos – Solicitou à Câmara que o seu 

educando, que reside a 50 m da Escola de Sarilhos e foi colocado na Escola do Chão Duro, tenha direito a 

transporte ou fique colocado na escola da Freguesia onde reside. 

Respondeu a este Munícipe, a Sr.ª Vereadora Vivina Nunes. 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
27.08.14         3 

Sr.ª Vereadora Vivina Nunes – Explicou que à luz da legislação em vigor, e como o menino ainda está 

numa situação de condicional, ou fica no Jardim Escola ou terá que ser deslocado para outra escola 

porque a escola de Sarilhos não tem vagas para alunos condicionais (que ainda não têm idade para a 

escolaridade obrigatória). 

Informou ainda ter falado com o Sr. Director do Agrupamento no sentido de aferir, se no final do período 

de matrículas haverá alguma vaga  na Escola de Sarilhos Pequenos,  o que resolveria a situação. 

 

  

 

 

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;  

 

 

 

De seguida o Sr. Presidente deu aos Srs. Vereadores oportunidade de intervirem. Como nenhum 

manifestou essa intenção, passou-se de seguida ao  

 

 

 

    

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta seguinte, foi  apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS LIGEIROS DE PASSAGEIROS 

 

“O Município da Moita mediante a celebração de um contrato com a Agência Nacional de Compras 

Públicas, E.P.E., (ANCP) aderiu enquanto entidade compradora voluntária, ao Sistema Nacional de 

Compras Públicas, podendo usufruir das condições definidas no acordo quadro estabelecido, relativo ao 

aluguer operacional de viaturas. 

 

Nos termos da cláusula 2.ª do contrato de adesão, o Município da Moita ficou adstrito, ao dever de 

negociar, adjudicar a aquisição e celebrar os contratos com as entidades fornecedoras nas condições 

expressas no acordo quadro, nomear um gestor de serviço responsável pela gestão do contrato celebrado 

ao abrigo daquele acordo, bem como comunicar quaisquer alterações a essa nomeação. 

 

No âmbito do fornecimento de veículos automóveis e motociclos e aluguer operacional de veículos, a 

Espap – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Publica, celebrou o acordo quadro “AQ-

VAM Veículos Automóveis e Motociclos, nomeadamente o aluguer operacional de veículos previsto no 

grupo 6 – Aluguer operacional de veículos ligeiros de passageiros e veículos comerciais ligeiros, lote 66 – 

Aluguer operacional de veículos ligeiros de passageiros do tipo inferior, lote do concurso limitado por 

prévia qualificação que deu origem ao acordo quadro.  
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Dado o exposto é intenção do Município celebrar um contrato válido pelo período de 4 anos, ao abrigo do 

referido acordo quadro “AQ-VAM Veículos Automóveis e Motociclos” Grupo 6 Lote 66, celebrado entre 

a Espap e as empresas Finlog –Aluguer e Comércio Automóveis, SA e Leaseplan Portugal – Comércio e 

Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda, para Aluguer Operacional de 23 Veículos. 

 

  

Assim,  

 

Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nas alíneas f) e d) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, da qual faz parte integrante, delibere:  

 

1 - Contratar e autorizar a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar 

 

Nos termos do n.º 1, do artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, e 

posteriormente alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei 131/2010 de 14 de 

Dezembro contratar o Aluguer operacional de veículos, pelo período de quatro anos, ao abrigo do acordo 

quadro “AQ-VAM Veículos Automóveis e Motociclos” Grupo 6 Lote 66” desenvolvido pela Espap, e 

autorizar a realização da respectiva despesa.  

 

A despesa estimada inerente ao contrato a celebrar, pelo período de quatro anos, será de € 331.200,00 

(Trezentos e trinta e um mil e duzentos euros) + IVA á taxa legal em vigor (não aplicável à parcela do 

seguro estimando-se um valor mensal por viatura de 45 € (quarenta cinco euros), (300€ - 45€) * 23 

viaturas * 48 meses * 0.23), no montante de € 64.749,60 (Sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e 

nove euros e sessenta cêntimos) que perfaz um montante global de € 395.949.60 (Trezentos e noventa 

e cinco mil novecentos e quarenta e nove euros e sessenta cêntimos), pelo que nos termos da alínea b), 

do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, é à Câmara Municipal que compete autorizar a 

despesa e proferir a decisão de contratar. 

 

2-Escolher o procedimento de formação do contrato 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º do CCP, escolher o procedimento constante do artigo 259.º 

do CCP para celebração do contrato ao abrigo do Acordo Quadro “AQ-VAM Veículos Automóveis e 

Motociclos” Grupo 6 Lote 66” porque este foi celebrado na modalidade prevista na alínea b), do n.º 1, do 

artigo 252.º do CCP, ou seja com várias entidades. 

 

3-Aprovar as peças do procedimento 

 

De acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 40.º, do CCP, aprovar as peças do procedimento, que são o 

convite à apresentação das propostas e o caderno de encargos, que seguem os termos definidos no 

caderno de encargos do acordo quadro, e que se anexam à presente Informação - Proposta dela fazendo 

parte integrante. 

 

4- Entidades a convidar para apresentar proposta 

 

Nos termos do n.º 1, do artigo 259º, do CCP, a entidade adjudicante deve dirigir um convite a todos os co-

contratantes do acordo quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações objeto 

desses contratos e que neste caso são:  

 

Finlog – Aluguer e Comércio Automóveis, SA 

Leaseplan Portugal – Comércio e Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda. 

 

5-Designar o júri do procedimento e delegar competências 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP designar o júri do procedimento de formação do 

contrato abaixo identificados, ao qual compete conduzir os procedimentos e, nomeadamente, proceder à 

apreciação das propostas, elaborar os relatórios de análise das propostas e proceder à audiência prévia, de 

acordo com o disposto no artigo nº 69º e 147º do CCP. 
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Nos termos conjugados e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do CCP e no artigo 35.º e 

seguintes do Código de Procedimento Administrativo, delegar no Júri do Procedimento de formação do 

contrato competências para: 

 

a) Prestar por escrito esclarecimentos e rectificar erros ou omissões das peças do procedimento nos 

termos do artigo 50.º do CCP; 

b) Analisar e decidir sobre erros e omissões identificadas pelos interessados ao abrigo do disposto 

no artigo 61.º do diploma anteriormente referido; 

c) Decidir a prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas nos termos do artigo 64.º 

do CCP. 

 

Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP, propõe-se a seguinte constituição do júri: 

 

Membros efectivos: 

   Presidente: Dr. Artur Veríssimo, Coordenador do Gabinete de Aprovisionamentos  

   1º Vogal: Eng.ª Maria João Perdiz, Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos que 

Substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

   2º Vogal: Eng.º Pedro Rodrigues – Chefe da Divisão de Obras e Oficinas  

 

Membros suplentes: 

   1º Vogal: Maria Graça Santos Técnica do Gabinete de Aprovisionamentos  

   2º Vogal: Antónia Valente – Assistente Técnico do Departamento de Obras Serviços Urbanos. 

 

6 – Nomeação do Gestor do Contrato 

 

De acordo com a alínea c) do artigo 6.º do caderno de encargos do procedimento que deu origem ao 

acordo quadro, é obrigação da entidade adquirente, a nomeação de um gestor de categoria responsável 

pela gestão do contrato celebrado ao abrigo do acordo quadro e comunicar quaisquer alterações dessa 

nomeação, pelo que se propõe a nomeação do Dr. Artur José Calado Veríssimo, coordenador do Gabinete 

de Aprovisionamentos. 

 

7- Cabimentação  

 

Uma vez que o presente procedimento só terá início em finais de Dezembro de 2014 não tem efeitos 

financeiros no presente orçamento. 

Entre 2015 e 2018 deverá ser cabimentado anualmente o montante estimado de € 82.800,00 (Oitenta e 

dois mil e oitocentos euros) + IVA à taxa legal em vigor (não aplicável ao seguro automóvel no montante 

de 45€), no montante de € 16.187,40 (Dezasseis mil cento e oitenta e sete euros e quarenta cêntimos) 

perfazendo o montante global de € 98.987,40 (Noventa e oito mil novecentos e oitenta e sete euros e 

quarenta cêntimos). 

O encargo em referência deverá onerar a rubrica 111.34 - 04 02020601 – Aluguer Operacional de 

Viaturas.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com quatro abstenções por parte dos. Srs. 

Vereadores  Pedro Aniceto, Vitor Duarte, Luis Feiteira e Joaquim Raminhos. 

 

 

 

As propostas seguintes, numeradas de 2 a 3 foram apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

2. GESTÃO E UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO DA ESCOLA MOUZINHO DA 

SILVEIRA  

 
 
“No quadro da sua política de gestão e rentabilização das instalações e equipamentos desportivos 

municipais, no desempenho das suas actividades o Município da Moita tem como principais objectivos 
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melhorar permanentemente os serviços prestados às populações e aproveitar racional e eficazmente os 

meios ao seu dispor.  

 

Conscientes das carências e das necessidades que o Movimento Associativo Concelhio tem relativamente 

à utilização de instalações desportivas municipais, pretendemos realizar um acordo com o Agrupamento 

de Escolas Mouzinho da Silveira, através da cedência de utilização do seu Pavilhão Desportivo em 

horários extracurriculares, procurando desta forma melhorar as condições de treino e jogo dos nossos 

clubes e atletas. 

 

Neste sentido, propomos a aprovação do seguinte: 

 

1 – Contrato de Cedência de Utilização do Pavilhão Desportivo Mouzinho da Silveira, baseado num 

modelo de gestão directa (realizada pela Escola) e suportada pelo seguinte estudo: 

 

1. Horário de Funcionamento e Utilização 

 

1.1. Horário de Utilização pela Escola 

 

Entre as 08h00 e as 19h00, de segunda a sexta-feira  - 55 horas 

Entre as 08h00 e as 14h00,aos sábados   - 06 horas 

       TOTAL - 61 horas semanais 

1.2.  Horário de Utilização pela CMM 

 

Entre as 19h00 e as 24h00, de segunda a sexta-feira - 25 horas 

Entre as 15h00 e as 21h00, aos sábados   - 06 horas 

Entre as 08h00 e as 14h00, aos domingos   - 06 horas 

       TOTAL - 37 horas semanais 

1.3. Percentagem de Utilização Semanal 

 

Utilização Total   - 98 horas semanais (100 %) 

Utilização pela Escola - 61 horas semanais (62,25 %) 

Utilização pela CMM - 37 horas semanais (37,75 %) 

 

2. Despesas de Funcionamento 

 

No seguimento da análise e avaliação das despesas de funcionamento Pavilhão Desportivo apresentadas 

pelo Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira, concluímos os seguintes valores médios de despesa 

mensal: 

  

2.1. Água   - 375 € 

2.2. Gás   - 225 € 

2.3. Electricidade  - 725 € 

2.4. Limpeza e Manutenção - 250 € 

2.5. Funcionários  - 2.744 € 

 

TOTAL MENSAL  - 4.319 € 

 

TOTAL ANUAL - 4.319 € X 12 meses = 51.828 € 

 

3. Gestão e Manutenção 

 

Neste sentido, considerando os indicadores apresentados no ponto anterior, realizada a necessária análise 

e avaliação, apontamos para uma solução de Gestão Directa no estabelecimento de acordo com a escola. 

 

3.1. Gestão Directa 

 

A presente solução prevê que a Escola seja responsável por toda a gestão e manutenção do Pavilhão 

Desportivo, exceptuando a atribuição e gestão dos horários de utilização extracurricular. 
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Como contrapartida, o Município da Moita suporta (mediante apoio financeiro) as despesas relativas ao 

seu horário de utilização, de acordo com as percentagens de utilização apuradas no ponto 1.3., a saber: 

 

Comparticipação Mensal da CMM (referente a 37,75% do tempo de utilização) 

 

Água   - 142 € 

Gás   - 85 € 

Electricidade  - 275 € 

Limpeza e Manutenção - 95 € 

Funcionários  - 1.035 € 

 

TOTAL MENSAL - 1.632 € 

 

TOTAL ANUAL - 1.632 € x 11 Meses (01.Set a 31.Jul) = 17.952 € 

 

 

2 - Considerando o estudo realizado acima, propomos transferir 11 (onze) mensalidades de 1.636,40 € 

(mil, seiscentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos), perfazendo um total anual de 18.000 € (dezoito 

mil euros), para o Agrupamento de Escolas Mouzinho da Silveira, sendo que para o presente exercício 

2014 (Setembro a Dezembro), propomos que seja deliberada a atribuição de 4 (quatro) mensalidades de 

1.636,40 € (mil, seiscentos e trinta e seis euros e quarenta cêntimos), perfazendo o total de 6.545,60 € 

(seis mil, quinhentos e quarenta e cinco euros e sessenta cêntimos). 

 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 251/17 - 03.04.07.01.02.99 – Instituições sem Fins 

Lucrativos – Outros.” 

 

 

Intervieram na apreciação da proposta: 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Congratulou-se com a utilidade do Pavilhão para com a 

comunidade, perguntando como se faz o acesso ao mesmo, nomeadamente do movimento associativo.  

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Deixou uma nota a informar que o equipamento em causa pertence ao 

Ministério da Educação e questionou acerca do Protocolo - que considerou justo -, quem é que vai ficar 

com a “ingrata” tarefa de dividir tempos e atribuições; se é alguém por parte da Câmara, se é da Escola, 

se é alguma comissão mista que ficará com essa tarefa. 

 

O Sr. Vice Presidente – Informou que irá enviar a informação solicitada e como se vai processar a 

atribuição da gestão dos tempos. Assim, há uma parte adstrita à Câmara e uma adstrita à Escola. 

A primeira refere-se à forma como são feitas as atribuições: -  O Movimento Associativo faz um plano 

das horas que pretende, segundo as suas necessidades (são ao todo cerca de nove associações do 

município), e a Câmara faz a divisão/distribuição dos tempos pretendidos. As partes envolvidas, em 

reunião conjunta que já foi realizada, com esforço e articulação, chegaram a consenso. No caso concreto 

do Pavilhão da Escola Mouzinho da Silveira ficaram três Associações: Sporting Banheirense, Associação 

de Moradores da Zona Sul e Sociedade Recreativa da Baixa da Serra. 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Perguntou se a comunidade pretender arrendar o espaço, se ainda pode, 

ou se está vedada esta possibilidade. 

 

O Sr. Vice Presidente – Respondeu que a prioridade é a formação das crianças. 

 

O Sr. Presidente – Aditou que o acesso dos Pavilhões à população em geral é possível, sendo difícil  uma 

vez que são co-utilizados pelas Escolas e pela Câmara (Pavilhão José Afonso e Mouzinho da Silveira). É  

mais fácil  a utilização do Pavilhão da Moita, onde existem utilizações extra Associações, porém o 

Pavilhão é o tempo todo pertença do Município e pode ser utilizado não apenas a partir das dezoito horas 

como acontece nos equipamentos escolares. 
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Sr. Vereador Vitor Duarte – Manifestou o seu acordo ao facto de a Câmara “ajudar” as 

Associações/Colectividades, uma vez que grande parte das mesmas não têm possibilidades económicas 

para pagar o valor horário que é exigido pelo Ministério da Educação no arrendamento dos Pavilhões. 

Mais sugeriu que se considere fazer constar neste tipo de proposta a forma de distribuição do espaço, 

quem são as colectividades escolhidas, como é que é feito e quem gere essa divisão; “porque pode haver 

uma desistência, pode estar alguém interessado, podem aparecer colectividades com novas escolas de 

formação, etc., e era importante saber.” 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção  por parte  do Sr. Vereador  

Pedro Aniceto. 

 

 

 
 
3. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE 

 

“No âmbito do Programa de Intervenção Municipal para o Associativismo, onde estão previstas 

atribuições financeiras para a construção, remodelação e conservação de instalações e considerando as 

obras de beneficiação/remodelação do Juventude Futebol Clube, proponho que seja deliberada uma 

comparticipação financeira de 1.000€ (mil euros), para a reparação e substituição do telhado das suas 

instalações. 

 

 

Esta verba de 1.000€ (mil euros) tem cabimento na rubrica 251.22-0308070105 – Apoio ao Movimento 

Associativo – Instalações e Equipamentos.” 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

 

Sr.  Vereador Pedro Aniceto – Mencionou que “quando surge um pedido de comparticipação pressupõe-

se que as pessoas que votam conheçam o valor da obra, coisa que neste caso desconhecemos por 

completo, ou seja, eu não sei quanto foi o orçamento. Pedia-se que futuramente e em relação a este caso, 

fosse também indicado o valor da obra.”   

 

O Sr. Vice-Presidente – Respondeu concordar com o reparo efectuado. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Referiu que, em próximas propostas, dever-se-á anexar às mesmas o pedido 

efectuado pela colectividade/clube.  

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com uma abstenção  por parte  do Sr. Vereador  

Pedro Aniceto. 

 

As propostas infra transcritas, numeradas de 4 a 6 foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Miguel 

Romba: 

 

 

4. 2.ª RETIFICAÇÃO A ERROS MATERIAIS DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DA MOITA –  

RETIFICAÇÕES RESPEITANTES À PLANTA GERAL DE ORDENAMENTO E AO 

REGULAMENTO DO PLANO  

 

“O Plano Diretor Municipal da Moita (PDM da Moita) foi aprovado pelo Aviso nº10488/2010 do 

Município da Moita, publicado no Diário da República nº102, 2ª série, de 26 de Maio de 2010. A sua 

publicação integrou o conteúdo da Resolução do Conselho de Ministros nº28/2010, publicada no Diário 

da República nº68, 1ª série, de 8 de Abril de 2010. A delimitação da Reserva Ecológica Nacional para o 
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concelho da Moita foi publicada na Portaria n.º289/2010, de 27 de Maio, passando a vigorar desde esta 

data todo o quadro normativo e regulamentar do plano e o seu novo modelo de ordenamento territorial. 

No Diário da República nº142, 2ª série, de 23 de julho de 2010, foi publicada a Declaração de Retificação 

nº1478/2010, de 19 de julho, que veio proceder a correções materiais e retificações pontuais ao PDM da 

Moita, nomeadamente à Planta Geral de Ordenamento e à Planta de Programação do Solo, das UOPG e 

das AUGI (Anexo I ao Regulamento do Plano). 

 

Com o decorrente processo de implementação do PDM da Moita, foram detetadas duas outras incorreções 

que surgem enquadradas no disposto no Artigo 97º-A, do Decreto-Lei nº380/99, de 23 de setembro, com 

as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de fevereiro (Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial). Estas incorreções são, nomeadamente, uma incorreção cartográfica 

de representação de categorias de espaço detetada na Planta Geral de Ordenamento e uma incongruência 

na redação dos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento do Plano, sendo neste último caso omitido o uso 

de “serviços” em associação ao uso para “comércio”. 

 

Em face às incorreções detetadas, e nos termos do n.º 3, do Artigo 97º-A, do Decreto-Lei nº380/99, de 23 

de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº46/2009, de 20 de fevereiro (Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), proponho que as retificações ao PDM da Moita a seguir 

indicadas, identificadas como retificação 1 e retificação 2, sejam submetidas a deliberação da Assembleia 

Municipal da Moita, para efeitos de comunicação e aprovação, e posteriormente comunicadas à Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT): 

 

1. Na Planta Geral de Ordenamento à escala 1:12 000: 

Retificação da categoria de espaço, onde se encontra localizado o Ecocentro de Alhos Vedros, sendo 

alterada de Espaços de Equipamentos Coletivos Propostos para Espaços de Infra-estruturas 

Propostas, correspondendo estas categorias no Regulamento do Plano à alínea c) do Artigo 35º e à 

alínea g) do mesmo artigo, respetivamente, de acordo com o indicado na Figura 1; 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: 

Extrato da Planta aprovada:                                                          Extrato da Planta retificada: 

 Espaços de Equipamentos Colectivos Propostos                                     Espaços de Infra-estruturas Propostas 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
27.08.14         10 

 

Justificação: Esta incorreção ficou a dever-se à incongruência que resultou do facto da data da 

deliberação da Assembleia Municipal, que aprovou o PDM da Moita a 21 de novembro de 2008, ser 

anterior à publicação do Decreto Regulamentar nº. 9/2009, de 29 de maio, que veio estabelecer o quadro 

jurídico para as definições urbanísticas, tornando o uso do solo onde funciona o único ecocentro 

existente no concelho da Moita, como fora do âmbito da definição de equipamentos coletivos, 

contrariando o disposto no n.º 5, do Artigo 19º, do Regulamento do Plano (Usos Incompatíveis). Esta 

retificação enquadra-se na alínea b), do n.º 1, do Artigo 97º-A, do Decreto-Lei n.º 380/99, de 23 de 

setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de fevereiro. 

 

2. No Regulamento do Plano: 

Retificação da redação dos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento do Plano introduzindo o uso de 

“serviços” em associação ao uso definido para “comércio”, nos seguintes termos: 

 

2.1. No Artigo 8º, alínea e), onde se lê: 

“áreas de infra-estruturas, de equipamentos colectivos e de actividades ligadas à indústria, 

armazenagem, comércio e turismo que não estão integradas nos perímetros urbanos”  

Deve ler-se: 

“áreas de infra-estruturas, de equipamentos colectivos e de actividades ligadas à indústria, 

armazenagem, comércio, serviços e turismo que não estão integradas nos perímetros urbanos”  

 

2.2. No Artigo 9º, alínea b), onde se lê: 

“espaços agrícolas periurbanos, onde se mantém o uso agrícola dominante com base em pequenas 

propriedades e ligado a um povoamento tradicionalmente disperso, com o qual coexistem actividades 

artesanais, comerciais, pecuárias e industriais de pequena dimensão” 

Deve ler-se: 

“espaços agrícolas periurbanos, onde se mantém o uso agrícola dominante com base em pequenas 

propriedades e ligado a um povoamento tradicionalmente disperso, com o qual coexistem actividades 

artesanais, comerciais, de serviços, pecuárias e industriais de pequena dimensão” 

 

2.3. No Artigo 28º, n.º 3, alínea a), onde se lê: 

“IUB máximo para habitação e comércio:  0,40” 

Deve ler-se: 

“IUB máximo para habitação, comércio e serviços:  0,40” 

 

2.4. No Artigo 28º, n.º 4, alínea a), onde lê: 

“IUB máximo para habitação, comércio e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,60” 

Deve ler-se: 

“IUB máximo para habitação, comércio, serviços e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,60” 

 

2.5. No Artigo 28º, n.º 5, alínea a), onde se lê: 

“IUB máximo para habitação, comércio e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,70”   

Deve ler-se: 

“IUB máximo para habitação, comércio, serviços e estabelecimentos industriais do tipo 3 e 4:  0,70”   

 

2.6. No Artigo 29º, onde se lê: 

“É permitida a construção, ampliação ou remodelação de edifícios destinados a indústria 

armazenagem e comércio; em parcelas integradas em áreas de usos múltiplos existentes nas seguintes 

condições:” 

Deve ler-se: 

“É permitida a construção, ampliação ou remodelação de edifícios destinados a indústria 

armazenagem, comércio e serviços; em parcelas integradas em áreas de usos múltiplos existentes nas 

seguintes condições:” 

 

Justificação: Esta incorreção consiste na omissão detetada nos artigos 8º, 9º, 28º e 29º do Regulamento 

do Plano do uso de “serviços” em associação ao uso para “comércio”, algo que que não acontece na 

alínea b) do Artigo 26º, na alínea e) do n.º 7 do Artigo 28º, na alínea b) da Artigo 35º, no n.º 3 do Artigo 

38º e na alínea b3) do n.º 6 do Artigo 58º, onde o uso para “comércio” e “serviços” surgem em 

associação na sua redação. Esta retificação enquadra-se na alínea c), do n.º 1, do Artigo 97º-A, do  
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Decreto-Lei n.º 380/99, de 23 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

46/2009, de 20 de fevereiro. 

 

(em anexo: Planta Geral de Ordenamento retificada e Regulamento do Plano retificado).” 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com quatro abstenções por parte dos Vereadores 

Srs. Joaquim Raminhos, Pedro Aniceto, Vitor Duarte e Luis Feiteira.  

 

A proposta agora votada será submetida a deliberação da Assembleia Municipal. 

 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

NA FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM - 2014 

 

 

“A Festa em Honra da Nossa Senhora da Boa Viagem está a chegar e assume-se como um evento festivo 

de maior relevância e tradição no concelho da Moita. É já entre 12 e 21 de setembro que a Vila da Moita é 

preenchida com actividades de hora a hora, fruto de uma programação que é preparada tendo em conta os 

gostos e sensibilidades culturais de cada um. 

 

Um dos factores determinantes deste sucesso está na cooperação do Movimento Associativo que, à 

semelhança dos anos anteriores, representa um parceiro crucial na organização da Festa, promovendo a 

cultura e tradição local. 

 

Assim sendo, em conformidade com a deliberação aprovada em Reunião de Câmara, datada de 18 de 

Junho de 2014, que prevê e autoriza a colaboração das associações ou entidades do Concelho na 

organização da Festa, a Câmara Municipal da Moita recorreu a estes apoios no âmbito das actividades 

Religiosas, Culturais, Desportivas, do Rio e da Festa Brava.  

 

Face ao exposto, e considerando a importância que estas parcerias assumem no contexto deste evento 

festivo, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios financeiros:  

 

 

 Centro Náutico Moitense – apoio no valor de € 3.600,00 

Referente às actividades da Noite do Fragateiro, Regata, Concurso de Barcos Engalanados, Cais 

Vivo, organização e apoio à presença dos marinheiros das embarcações municipais e 

participação e apoio aos participantes do Cortejo. 

 

 Grupo Tauromáquico Moitense – apoio no valor de € 2.000,00 

Referente à realização de entradas e largadas de toiros. 

 

 Banda Musical do Rosário – apoio no valor de € 2.750,00 

Participação em Conferência de Imprensa para Apresentação da Festa, Cortejos diurnos e 

noturnos, Procissão e Missa, Tarde do Fogareiro e participação na Noite do Fragateiro. 

 

 Núcleo de Cicloturismo Moitense – apoio no valor de € 750,00 

Referente à organização do Passeio de Cicloturismo.  

 

 Rancho Folclórico de Danças e Cantares da Barra Cheia – apoio no valor de  

€ 2.500,00 

Referente à organização do Festival de Folclore e cortejos.  

 

 Sociedade Filarmónica Estrela Moitense – apoio no valor de € 650,00 

Referente à realização de espetáculo de sevilhanas.  
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 Sociedade Filarmónica Capricho Moitense – apoio no valor de € 200,00 

Referente à organização e realização de Flashmob.  

 

 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Moita - apoio no valor de € 4.000,00 

Referente à prestação de serviços da corporação na Conferência de Imprensa para Apresentação 

da Festa e no período da mesma.  

 

 

As referidas verbas têm cabimento na rubrica 05/0602030547 – Festas Tradicionais do Concelho.” 

 

 

Intervieram da análise da proposta: 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Deixou expresso o seu gosto pelas Festas da Moita, porém alertou 

para a equidade necessária para com o Movimento Associativo de todo o Município, onde também 

existem Festas (que por vezes se realizam com muita dificuldade). Assim, sugeriu que num próximo ano 

se estudasse a hipótese de nas outras Freguesias do Concelho, cujas Festas não têm a envergadura da 

Festa da Moita, mas têm a envergadura que têm, as Associações que pretendam integrar os respectivos 

Programas serem contempladas com algum apoio. 

Mais disse que na rúbrica orçamental Apoio às Festas Tradicionais do Concelho, dever-se-ia criar uma 

“parcela”, uma abertura, para ajudar também as associações das outras  freguesias. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Respondeu à intervenção do Sr. Vereador Joaquim Raminhos explicando 

“que cada Festa que se realiza no Concelho tem o seu organizador. O organizador da Festa da Moita é a 

Câmara Municipal da Moita. O organizador de todas as outras Festas do Município são as Freguesia e/ou 

nalguns casos, em conjunto com Comissões de Festas. Mais, o apoio que o Município dá à realização de 

outras Festas é através de subsídios, que anualmente aprovamos e que sai da rubrica Apoio às Festas 

Tradicionais do Concelho. Nós damos os subsídios e depois, a gestão de cada um desses subsídios, é feita 

por cada uma das organizações da respectiva Festa. Se em qualquer uma das Festas houver a vontade, a 

necessidade ou aquilo que se queira chamar, de dar um apoio financeiro a uma colectividade, isso é da 

responsabilidade exclusiva da organização da respectiva Festa. A Câmara não intefere aí tal como não se 

pronuncia sobre quais são os artistas que vão actuar, como será o arraial, etc.. Mais, que não se inverta a 

equação; não são as colectividades que vêm dizer “queremos fazer isto ou aquilo, deem cá dinheiro”. 

Não. Existe uma Comissão que define qual é o programa das Festas, as várias iniciativas a realizar e em 

diversas delas conta com a colaboração e com o trabalho de Associações que para suportar esse evento 

têm um apoio financeiro. Quem define o que acontece nas Festas é a Comissão Organizadora das Festas.” 

 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

6. DESISTÊNCIA DA BANCA N.º 3 COM  A ACTIVIDADE DE PEIXE, SITA NO MERCADO 

MUNICIPAL FIXO DA BAIXA DA BANHEIRA – ZONA NORTE 

 

 

“No dia quatro do mês de agosto do ano de dois mil e catorze, foi recepcionado um requerimento em 

nome de Caetano David dos Santos Beja, residente na Quinta do Amassador, lote 35, Santo António – 

Barreiro, adjudicatário da banca nº 3, com a atividade de peixe, sita no Mercado Municipal Fixo da Baixa 

da Banheira – Zona Norte, no qual solicitava a desistência do direito ao uso da mesma.  

 

Assim, proponho: 

 

Que ao abrigo da alínea d) do nº1 do art. 8º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de Venda a 

Retalho, seja aceite a renúncia do titular.” 
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Intervieram na discussão da proposta: 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto  - Perguntou ao Sr. Vereador João Romba se tem o valor da taxa de ocupação 

dos mercados. 

 

Sr. Vereador João Romba – Respondeu não ter valores exactos. 

Os mercados de Sarilhos Pequenos e Gaio-Rosário têm taxas de ocupação abaixo dos 50%. O mercado da 

Moita, Baixa da Banheira Norte e Baixa da Banheira Sul têm uma taxa acima dos 50%, sendo o último a 

ter a taxa mais elevada. 

Porém, aditou, as medidas tomadas pela Câmara nos últimos anos para dinamizar os mercados (diminuir 

os valores das taxas de ocupação, por exemplo) não têm tido o resultado desejado. 

 

 

Posta 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 duas horas e trinta e cinco minutos. E eu, Idalina Rosa Ramos Carlos dos Reis, 

Assistente 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 gravados 

em CDs ficando os mesmos a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

                                                   

         O PRESIDENTE DA CÂMARA               

 

                        

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                       A ASSISTENTE TÉCNICA 

 

 

 

     

 

                                  ________________________________________     

 

 

 

 


