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Aos treze dias do mês de Agosto 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. Vice-Presidente Daniel Vaz Figueiredo e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, João Miguel da Silva Romba e Edgar Manuel 

de Almeida Cantante.  

 

De  notar as ausências do Sr. Presidente Rui Manuel Marques Garcia e dos Srs Vereadores Miguel 

Francisco Amoêdo Canudo e Joaquim Inácio Raminhos Cabaça, por se encontrarem de férias, tendo sido 

consideradas justificadas as faltas. 

 

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:  

 

 
1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ATIVIDADES DESPORTIVAS ………………………………...………...…...… 5 

2. DECLARAÇÃO DE ABANDONO E PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR OCUPAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VEÍCULOS EM 

FIM DE VIDA ……............................................................................................................................................................................… 6 
 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Vice-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.  

 

R

REUNIÃO ORDINÁRIA  

I

XI MANDATO  

 

Ata N.º18 de 13/08/14 
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Foram submetidas a discussão e votação as atas nsº 04, 05 e 06, de 12, 19 e 26 de Fevereiro do ano em 

curso, respetivamente, tendo todas sido aprovadas por unanimidade. 

 

 

De seguida o Sr. Vice-Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de intervir 

no período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador João Romba – Informou que na pasta dos Assuntos para Conhecimento, encontra-se toda a 

documentação, nomeadamente a correspondência trocada com as entidades, referente ao assunto das Taxas 

de Ocupação de Subsolo que tinha sido solicitado em anterior reunião. Acrescentou ainda alguma 

informação que dispunha sobre esse assunto, nomeadamente com a mostra dos valores de faturas que tinha 

na sua posse, sendo que as mesmas denotavam uma grande discrepância nos valores apresentados. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que da documentação que lhes está a ser apresentada sobre a Taxa de 

Ocupação de Subsolo pretendiam cópia para que pudessem analisar melhor, até porque já tinha sido 

solicitada e tinham ficado com a ideia de que lhe ia ser fornecida. Sobre as discrepâncias disse que não 

pode dizer nada porque ainda não analisou os documentos, mas levanta a questão se se corre o risco da 

Setgás estar a cobrar uma determinada quantia a toda a população do Concelho e não a fazer transitar toda 

para o Município? 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse nem querer acreditar no que foi dito, até porque como é referido na carta 

que foi enviada à Câmara Municipal, dizem que estão a ser constantemente alvo de inspeções por parte da 

entidade reguladora e estes informam que está tudo em condições. Mais acrescentou que pensa que não 

estão a ser acertados os valores corretos a todos os consumidores, dando alguns exemplos, e acrescentando 

que a Câmara Municipal não tem competência para fiscalizar esses valores, a entidade reguladora é que tem 

competência para o fazer e interpor junto da Setgás aquilo que é a sua autoridade, que é rever as contas, no 

entanto a Câmara Municipal continua a questionar os valores, ou seja se o que a Setgás cobra aos 

munícipes é o valor que a Câmara Municipal cobra à Setgás de ocupação do subsolo, mais acrescentou que 

há pouco tempo a Câmara Municipal deu informação à Associação de Municípios, através de um inquérito 

que foi remetido a todos os municípios, e também aí as preocupações da Câmara Municipal foram 

remetidas. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Solicitou, também, cópia dos documentos apresentados, salientando que no 

segundo ofício enviado pela Setgás à Câmara Municipal, na parte final diz “ … encontramo-nos à 

disposição de V. Exª (porque é dirigida ao Presidente da Câmara) para a realização de uma reunião, na qual 

possamos prestar esclarecimentos sobre este assunto.”, portanto se a Setgás está disponível o executivo 

poderia marcar essa reunião para esclarecer, porque neste assunto há qualquer coisa que não é percetível e 

dever-se-ia esclarecer até ao fim. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que a intenção da Câmara Municipal sempre foi reunir com a Setgás, 

estando-se a agendar, no entanto esta altura do ano é complicada por causa do período de férias.  

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse querer falar sobre um assunto, que pensa ser um pouco complicado 

porque os terrenos são privados, nomeadamente na entrada da Rua do Ginásio, na Baixa da Banheira e do 

lado esquerdo estão aí umas casas abandonadas, para as quais lhe foi chamada a sua atenção devido à 

grande quantidade de ratos e ratazanas que lá existem a circular mesmo à luz do dia, e apesar dos terrenos 

serem privados pensa que aquela situação é de saúde pública e é bastante grave, pensando que está na altura 

de a Câmara Municipal resolver o problema, ou oficiar os proprietários para fazerem uma desinfestação ou 

a própria Câmara fazê-lo a expensas dos mesmos. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que no Concelho existe uma rua que começa numa localidade (tem o 

mesmo nome e o mesmo código postal) e acaba noutra, ou seja começa numa ponta da rua com os números 

um e dois e vai acabar na outra ponta com o um e com o dois, é da mesma freguesia mas começa numa 

localidade e acaba na outra, é a Rua Eça de Queirós, que não sei onde começa mas vai desde que se entra 

no Gaio até ao lado dos Lavadouros, a ser assim, e foram as indicações que lhe chegaram, essa Rua tem 

pelo menos dois números “1” e dois números “2” e assim sucessivamente, até porque foi construído um 

prédio e em virtude de o código postal ser o mesmo, a correspondência está a ir para os mesmos locais e a 

ser assim tem que se resolver o problema, pensando que, se calhar, o mais óbvio é vir a ser dividida a rua, 

ou seja a rua está numa localidade com um nome e se calhar substituir a rua na outra localidade, portanto é 

a rua mais próxima do rio, que só tem sentido do Rosário para o Gaio e o que lhe disseram é que está a 

haver correspondência que é de uns locais e vai para os outros, acrescentando que não tinha a ideia que ela 

começava, a ser o mesmo nome de rua, e foi isso que lhe disseram, e não tinha a noção é que começava 

numa ponta com o nº1 e o nº2 e na outra ponta também começava com o nº1 e nº2 e de facto passou no 

local e é nas pontas que estão os números a começar, isto só pode falhar aqui uma coisa, é de facto a rua do 

lado do Gaio ter outro nome, mas o que lhe garantiram é que a rua tem o mesmo nome com o mesmo 

código postal, e com outro código postal já não havia problemas, portanto se calhar tem que ir a comissão 

de toponímia e resolver, até porque se não se engana detetou-se a situação porque foi lá construído um 

prédio, quando se vira para o estacionamento da praia do Rosário, e provavelmente a coisa assim 

complicou-se mais porque penso que é o nº6. 

Outra questão que queria colocar, é também uma questão que se vem arrastando, que é os toldos e as 

esplanadas e diria que para qualquer leigo neste assunto, isto é uma emaranhado em que é difícil chegar a 

qualquer conclusão, ou seja, só para que se tenha a noção, chegou à conclusão que aquilo que aconteceu 

deriva de aprovação da Câmara Municipal datada de Fevereiro do corrente ano, dizendo que “as alterações 

em virtude de uma Lei que foi obrigada a mudar…” existe uma atualização de Fevereiro do corrente ano e é 

nessa atualização que ao fazer novas contas deu os valores que trouxeram situações inexplicáveis para 

quem tem que pagar, no âmbito das esplanadas e dos toldos, em seguida descreveu e fez uma apreciação ao 

que consta na página da Câmara Municipal em matéria de Regulamentos e Taxas tendo salientado o 

seguinte: “… alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita de 28.02.2014 (a tal situação que 

já passou em reunião e que depois foi à Assembleia Municipal e que conduziu a essa situação); Alteração 

ao Regulamento de Taxas do Município da Moita de 27.06.2014 – que foi o ponto que foi aprovado na 

reunião de final de Junho, que foi colocado na reunião, sob pressão, porque não vinha na ordem de 

trabalhos e que o PS embora levantasse alguma relutância porque nem sempre os pontos apresentados no 

próprio dia entram, ainda assim porque se tratava de uma situação gravosa, o PS considerou que sim que se 

iria discutir a situação nesse dia”, sendo que a primeira questão é que lhe parece que se justificava que no 

site estivesse, sempre que houvesse uma atualização se republicasse porque senão tem que se ir aos 

primeiros e assim sucessivamente e está a dizer isto com conhecimento de causa porque foi o que fez, 

dando um exemplo de uma situação que lhe aconteceu e acrescentando que assim é difícil de entender, 

parecendo-lhe que se simplificava sempre que houvesse uma alteração, fazia-se um texto e era republicado 

e assim era mais fácil e de facto como está não o é, tendo percebido que o documento que existe é o de 

2009 com todas as alterações que já foram feitas, logo neste momento olha para o documento e não sabe o 

que é que está em vigor. Continuou a fazer a apreciação do Regulamento atrás citado, assim como das 

alterações que foram feitas, dando exemplos, tendo chegado à conclusão que se justificava tornar o 

documento legível porque se o tivesse, provavelmente, teria mais objetividade em colocar as questões que 

se lhe levantam do porquê destes aumentos terem existido este ano, situação depois salvaguardada com a 

aprovação da Câmara, em Junho passado, de fazer com que esses valores fossem de 50% durante 2014, 

eventualmente à espera da aprovação de um documento global, e de facto verifica-se que nalgumas das 

situações o que resultou foi na substituição do metro linear por metro quadrado, nos casos dos toldos, 

confessando que tudo isto foi uma carga de trabalhos, acrescentando que gostaria de ouvir alguma coisa 

sobre isto porque tem ideia que os vereadores do PS não sabem muito bem o que é que aprovaram, em 

Junho, porque todo o preâmbulo do que aprovaram de uma proposta que lhes apresentaram na reunião à 

própria da hora, em que falava nas políticas governamentais, e o que tinha acontecido relativamente às 

esplanadas e aos toldos tinha a ver era com a aplicação de preços decorrentes dos serviços da Câmara e não 

com políticas governamentais, mas foi aprovada e portanto, na sua opinião, tudo poderia ser mais 

facilmente resolvido se houvesse de facto um documento que de alto a baixo estivesse atualizado e aí já 

tínhamos a ideia e em qualquer altura consultávamos e sabíamos o que é que estávamos a fazer. 
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Sr. Vereador João Romba – Sobre a questão dos Regulamentos disse que, de facto, foi aquilo que foi 

aprovado, também foi dito em reunião aquilo que era entendimento deste executivo era não haver qualquer 

aumento de taxas este ano e foi essa a intenção política e o que foi dito também é que se, de facto, 

tivéssemos aprovado um regulamento que tinha proporcionado este aumento brutal de taxas que se veio a 

verificar com certeza que iriamos tentar tomar medidas, sendo que a medida ótima é alterar o regulamento e 

a medida imediata foi aquela que foi tomada, que foi reduzir as taxas em 50% porque achamos que ajudaria 

a resolver, acrescentou ainda que a alteração ao Regulamento é uma coisa demorada, apesar do próprio ter 

começado a ser preparado com a introdução de novas Leis que foram aprovadas, voltando a salientar que as 

alterações da Lei que levou à mudança, por exemplo dos metros lineares para metro quadrado, aquilo que 

poderia ter sido uma boa medida com a redução das taxas, nomeadamente passando a ser pagas 

mensalmente e não anualmente como estava antes, portanto foi isso que aconteceu e isso já foi assumido 

pelo executivo portanto agora está-se a desenvolver trabalho para resolver o assunto o melhor possível. 

 

Srª Vereador Vivina Nunes – Sobre a questão da leitura dos documentos, atrás falada, disse perceber o que 

o vereador disse, porque nem sempre é fácil, uma vez que a leitura dos documentos legislativos são sempre 

muito difíceis, ou seja, são tão difíceis que, como termo de comparação pode-se usar a legislação em vigor, 

dando como exemplo uma legislação que lhe é muito próxima que é a dos transportes escolares, em que são 

alterações sobre alterações tendo que ter sempre presente a primeira que é o documento inicial, portanto 

pensa que a leitura destes documentos é muito difícil para o cidadão comum, sendo verdade que se pode 

tentar melhorar os documentos no sentido que o vereador falou de se tentar uma melhor leitura para o 

exterior, mas também tem que se cumprir a Lei e tem que se manter os documentos que dão origem ao 

documento final, e muitas vezes os nossos documentos e os nossos preços são comprometidos por 

legislação que sai posteriormente e esta é um caso típico, ou seja a Câmara tinha um preço que não foi 

acautelado aquando da alteração da Lei, e esta muda a intencionalidade da Câmara completamente, porque 

mudar de metro quadrado para metro linear, se a pessoa não tem aquela perspetiva, e foi isso que não se 

teve porque realmente houve um erro grosso na leitura do documento que gerou esta situação. Mais disse 

que a legislação a que as autarquias, nestes últimos tempos, tem vindo a ser sujeitas com as várias Leis das 

Finanças Locais, com todos os anos uma Lei do Orçamento de Estado, que reprograma e que altera, faz 

com que aconteça situações destas e que às vezes é para aplicação imediata, e que haja erros que tenham 

que ser resolvidos e neste caso ainda bem que o resolvemos com uma pequena alteração e que agora vai 

dar, acrescentando ainda que o Gabinete Jurídico da Câmara Municipal está a rever todos os Regulamentos 

no sentido de melhorar, e não incumprindo com Lei, vamos tentar melhorar e facilitar a leitura, por parte do 

cidadão, dos documentos. Disse ainda, que percebe quando os vereadores da oposição dizem que a 

documentação é enviada muito tarde, é enviada normalmente sempre com o tempo definido por Lei, mas 

existem assuntos realmente complicados e que por vezes dão origens a erros desta natureza, mas estão cá 

para resolver. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que quando falou na republicação foi levando em conta até o que foi 

vendo de legislação nacional em que já é habitual a republicação após haver alterações de alguma 

legislação, admitindo que a Câmara Municipal não o faça sempre, aliás se forem portarias a 

complementarem isso já não acontece, mas quando é a alteração da própria Lei, muito frequentemente já se 

deparou com a republicação e de facto quando falou foi tendo isso em mente, dando mais alguns exemplos 

de situações que detetou, portanto o que sente é que do documento se for feita sempre uma republicação 

admite que tenha que lá estar, porque no dia tal foi alterado, a republicação anulando a republicação 

anterior porque aí fica o documento atualizado, dando como exemplo, alguns artigos e alíneas, do 

documento que a Câmara aprovou em Fevereiro sobre as esplanadas. 

Questionou se depois da Assembleia Municipal de Junho, as pessoas que tinham ficado com o processo 

parado de pagamento das esplanadas e toldos, a partir daí conforme se vão dirigindo à Câmara assim vão 

pagando? 

 

Sr. Vereador João Romba – Informou que sim e as pessoas que pagaram a mais também puderam 

regularizar as contas. 
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Quanto à questão da Rua Eça de Queirós disse que não tinha conhecimento, no entanto o caso ficou 

registado e vai ser analisado pelos serviços e pela Comissão de Toponímia, disse ainda que existe uma 

outra situação semelhante, porque houve um requerente que veio pedir o número de polícia para a sua 

moradia e detetou-se que a moradia ao lado é o número trinta e tal e a outra é o número sete portanto tem 

que se fazer uma reorganização nessa rua com os números sequenciais.   

 

 

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. Vice-Presidente. 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ATIVIDADES 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: 

. Núcleo de Atletismo do Penteado (22.03.2014) 

5º Grande Prémio de Atletismo do C.R. Penteado – 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 com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que estas situações não lhe oferecem nenhumas dúvidas no entanto 

notou algo que não consegue perceber porque é que o subsídio é entregue ao Núcleo de Atletismo do 

Penteado sendo que este é parte do Clube Recreativo do Penteado e não é, por isso, entregue mesmo ao 

Clube, não percebendo, também, porque é que a carta que vem do Núcleo de Atletismo do Penteado vem 

com o logotipo do Clube, questionando se a Câmara Municipal sabe qual a justificação para este facto, uma 

vez que não percebe a situação. 

 

Sr. Vice-Presidente – Esclareceu que houve um problema financeiro com o Clube Recreativo do Penteado 

que descreveu, sendo que esta secção do Clube passou a ser um Núcleo, legalmente constituído, e dessa 

forma a verba pode ser atribuída diretamente ao Núcleo para que este o utilize na organização do evento 

proposto. Mais acrescentou que foi pelo atrás dito que só agora a verba foi disponibilizada uma vez que a 

prova se realizou em Março. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Disse ter percebido da intervenção que o pedido e sequentemente o atraso na 

concessão do subsídio tem a ver com as questões burocráticas de constituição do próprio Núcleo, 

acrescentando que se deduzia isso mas não se percebia, questionando se a situação do Clube Recreativo do 

Penteado é complicada. 

 

Sr. Vice-Presidente – Informou que este Núcleo mantém-se como uma secção do próprio Clube Recreativo 

do Penteado. Quanto à questão da situação do Clube disse serem questões internas, ou seja houve uma 

gestão de uma determinada forma que não correu bem, mas já está a ser regularizado há algum tempo e está 

tudo a correr bem.  

 

 

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

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador João Romba. 

 

 

2. DECLARAÇÃO DE ABANDONO E PROPOSTA DE AQUISIÇÃO POR OCUPAÇÃO PELO MUNI-

CÍPIO DE VEÍCULOS EM FIM DE VIDA 

 

 

“Foi removido um conjunto de veículos da via pública por se encontrarem em situação de estacionamento 

abusivo, ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º1, do artigo 163.º do Código da Estrada. 
 

Foram cumpridos todos os requisitos legais necessários, nomeadamente, notificação dos proprietários e 

consulta aos Comandos Distritais da PSP e da GNR, Policia Judiciária e Conservatória do Registo 

Automóvel, para que os veículos possam ser declarados em estado de abandono e adquiridos por ocupação 

pelo município. 
 

As informações técnicas em anexo à presente proposta detalham todos os procedimentos efetuados e 

conclusões obtidas, destacando-se das mesmas, o resultado dos pareceres técnicos emitidos pela comissão, 

aprovada em reunião de câmara de 02 de julho de 2014, nos quais todos os veículos avaliados foram 

considerados veículos em fim de vida. 
 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere declarar o abandono e a aquisição por 

ocupação pelo município, dos veículos em fim de vida abaixo identificados, ao abrigo do disposto nos n.ºs 

1 e 4, do artigo 165.º e n.º 1, do artigo 166.º do Código da Estrada e, da alínea dd), do nº1, do artigo 33, do 

Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12/09: 
 

- 95-59-DV;   - 78-36-AV;   - 49-79-HD;  - RA-44-01;  

- 55-91-LO;   - 86-56-CC;  - 23-73-JN;   - 73-82-AZ; 

- 68-25-CL;   - 44-84-FV;  - 43-09-FL;   - IQ-46-36;   

- 83-12-FC;   - 62-44-OH;   - 63-68-QH;  - 40-78-AQ; 

- 56-89-GT;  - 12-87-IV;   - 18-88-JP;   - 92-97-LU; 

- 31-34-AD;   - 97-19-AA;   - 64-64-DX;   - 32-63-DV”  

 

 

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

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse relativamente aos veículos que foram apreendidos, cuja listagem 

consta no anexo à proposta, se podem ficar na rua por tempo indeterminado ou se não deveria haver um 

local de recolha para os mesmos, ou seja aqueles que a Câmara vai tomar posse vão ser removidos e os que 

estão apreendidos irão continuar na via pública? Acrescentando que se a Câmara Municipal faz um esforço 

para recolher estes veículos, deveria pressionar as entidades oficiais para fazer o mesmo. 
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Sr. Vereador Vítor Duarte – Ainda fazendo referência ao anexo à proposta, salientou que a viatura que 

consta na mesma listagem como tendo sido entregue a um Agente de Execução, este também terá a 

obrigação de o retirar da via pública, uma vez que fica responsável por essa viatura e a partir daí é um 

munícipe como outro qualquer. 

 

Sr. Vereador João Romba – Sobre o caso apresentado pelo Sr. Vereador Vítor Duarte disse não saber 

responder, quanto ao resto da listagem dos carros apreendidos, segundo o que lhe foi informado, não quer 

dizer que estes estejam apreendidos judicialmente, podem estar em mudança de proprietário, no entanto não 

sabe se é esse o caso destas viaturas. Mais disse que a Câmara Municipal faz um esforço para proceder à 

recolha destes carros da via pública porque causam mau aspeto e alguns transtornos conforme o sítio onde 

estão estacionados, mas é obrigatória a consulta às outras entidades, conforme se fez, e se as viaturas 

tiverem processos judiciais ou estiverem apreendidos a Câmara Municipal não lhes pode mexer, ou seja se 

uma viatura estiver apreendida pelo IMTT a Câmara não pode tomar posse de uma viatura que está na 

posse de outra entidade.  

 

 

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

 

 

E nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Vice-Presidente encerrada a reunião, sendo a respetiva ata 

aprovada em minuta. Eram dezasseis horas e vinte minutos. E eu, Idalina Rosa Ramos Carlos dos Reis, 

Assistente Técnica nesta Câmara Municipal, redigi a presente ata que assino com o Sr. Vice-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. 

 

 

 

 

                O VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA                               

 

 

 

             ______________________________________ 

 

 

 

                 A ASSISTENTE TÉCNICA 

 

 

 

                       ______________________________________ 


