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Ao trigésimo dia do mês de Julho 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 Manuel Galvoeira Borges, 

Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Pedro Manuel da Silva Aniceto, Vitor Simão 

Duarte, João Miguel da Silva Romba e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

De notar a ausência dos Srs. Vereadores Miguel Francisco Amoêdo Canudo e Joaquim Inácio Raminhos 

Cabaça, por motivo de férias, cujas faltas foram justificadas. 

De realçar ainda a substituição do Sr. Vereador Vitor Simão Duarte, a pedido do mesmo, por Pedro 

Manuel da Silva Aniceto, elemento seguinte 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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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

De seguida o Sr. Presidente, como habitualmente, perguntou aos Munícipes presentes sobre a sua 

intenção em intervir.  
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Interveio o Sr. Joaquim António  que solicitou o arranjo da Estrada que liga o Casal de Santo António à 

Rua do Comércio, nas Arroteias da Moita, Bairro José Ferro.   

 

Respondeu o Sr. Presidente da Câmara que informou não ter conhecimento da situação e ir providenciar 

no sentido da verificação e possível solução. 

 

 

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 a palavra aos vereadores que manifestaram intenção de intervir: 

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante, colocou as seguintes questões:  

- Solicitou a rega das árvores existentes em Alhos Vedros (junto ao Charlot e Rua Amílcar Cabral), pois 

em virtude não terem o sistema de rega automática, são os moradores que se têm vindo a encarregar e não 

deveria ser desta forma.   

- Junto à Capela da Misericórdia, em Alhos Vedros, existe um pilarete – de canto -, junto a um lugar de 

estacionamento que deveria ser relocalizado pois é local de batida frequente de quem ali parqueia os 

veículos. 

- Fez alusão à forma como decorreram as Festas de Alhos Vedros: disse que a redução temporal para três 

dias não deu credibilidade e pujança à Festa. Apelou à Câmara, para que em conjunto com as outras 

autarquias e entidades consigam reavivar a referida iniciativa. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Fez alusão ao facto de a Rua 5 de Outubro, na Moita, ter limitações quanto 

ao tráfego rodoviário em determinados períodos do dia e também ao facto de os automobilistas nem 

sempre respeitarem estas imposições o que, na prática, poderá provocar acidentes que a ninguém 

aproveitam. 

Mais, solicitou esclarecimentos sobre a razão pela qual o “Varino” faz viagens pelo Tejo com 15 pessoas 

a bordo, as quais pagam sessenta euros (+ - 4 euros por pessoa) e se for um grupo a solicitar a viagem, 

paga no mínimo duzentos e qualquer coisa euros, o que com IVA ficará em duzentos e setenta/duzentos e 

oitenta euros. Ou seja, contratar em grupo fica muito mais caro e valerá a pena que cada uma das pessoas 

compre o bilhete respectivo… 

Perguntou ainda se já existem novidades acerca da taxa de ocupação do subsolo – TOS -, abordada nas 

últimas reuniões de Câmara. 

 

Sr. Vice-Presidente – Explicou que a Câmara privilegia o passeio individual, por forma a incentivar o 

munícipe comum a fazer as referidas viagens de barco.  

 

Sr.  Vereador João Romba – Informou sobre os últimos contactos efectuados acerca da TOS: 

- A ERSE já respondeu e a Setgás também.  

A primeira não acrescentou nada em relação ao primeiro ofício que recebemos.  

A Setgás teve duas respostas: Em relação às informações que  os colaboradores desta prestam aos 

munícipes que telefonam a colocar questões, dizem não responder pelas informações que aqueles 

prestam. Entretanto, deu entrada outro ofício com mais informações, “mas que não responde àquilo que 

nós queremos saber, que é quanto é que a Setgás cobra aos Munícipes da Moita”, disse. 
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O Sr. Presidente – Complementou, em relação ao assunto anterior que as notícias que saíram na imprensa 

relatam que as empresas estão a cobrar aquilo que não cobraram (nem pagaram) em anos anteriores, em 

que os processos estiveram no tribunal. Quando perderam as causas, pagaram e agora estão a repercutir 

isso nos  consumidores. 

Em relação aos passeios no Varino, aditou que os passeios individuais têm características diferentes dos 

colectivos: Um passeio individual tem um traçado, uma duração pré-determinada e um circuito pré-

definido. No outro caso trata-se do aluguer do barco; o grupo aluga o barco e a sua tripulação durante 

aquele período e aluga para ir onde quiser (desde que haja navegabilidade), pode ir até Lisboa, pode ficar 

todo o dia na Ilha do Rato, pode ser para andar a circular no Tejo – há um usufruto exclusivo do barco e 

daí ser mais caro. 

Porém, informou ainda, que se o grupo esgotar a lotação do barco, 47 lugares, o valor já não fica muito 

caro. 

Em relação aos abusos verificados na Rua 5 de Outubro, referiu que a colocação de barreiras definitivas 

não se podem equacionar porque as interdições não se verificam durante as 24 horas do dia, existem 

moradores, há que fazer cargas e descargas, pode haver necessidade de passarem veículos de emergência, 

etc.. Mais disse estar receptivo a ideias que possam resolver este problema. 

No que concerne às Festas de Alhos Vedros, organizadas pela Junta de Freguesia, referiu que não se 

conseguiu arranjar cidadãos para constituir uma comissão de Festas, que se disponibilizem a participar  

directamente, “com a mão na massa” na organização das Festas – e isso naturalmente dificulta. Mais, a 

festa pode estar a entrar num circulo vicioso: quanto menos atractividade tem de pessoas, menos 

atractividades tem a nível de feirantes, quanto menos feirantes tem menos receita tem, menos  capacidade 

tem a nível de atractividade; e entra-se num círculo do qual é muito difícil sair – só rompendo. Neste 

momento, está na mão dos AlhosVedrense e da Junta de Freguesia saírem deste bloqueio. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Manifestou compreender que alguns grupos (que venham do exterior, por 

exemplo) paguem pelos 47 lugares do Barco duzentos e setenta e oito euros (5,92€/pessoa). No entanto, 

para as Juntas de Freguesia, para o Movimento Associativo do Município, por exemplo, sugeriu que fosse 

efectuado um preço especial (a exemplo das taxas de cedência da Biblioteca, do moinho de maré ou 

outros espaços). 

Contou ainda uma situação ocorrida com um grupo da CACAV,  (onde estava integrado) em que pagaram 

mais 2.10 €/pessoa do que se tivessem comprado bilhetes individuais. 

  

Sr. Vereador Manuel Borges – Em relação à Rua 5 de Outubro, e considerando a hipótese de poder existir 

uma situação complicada, sugeriu que sejam colocados ao início da mesma, pilaretes amovíveis, ou que 

se considere outra solução. 

No que diz respeito à taxa de ocupação de subsolo voltou a referir que os Munícipes da Moita pagam 

mais à Setgás, que quatro dos municípios vizinhos, não sabendo o que terá conduzido a esse processo 

perguntando, nomeadamente, se em reunião de Câmara foi aprovado algum valor de que iria ser 

ressarcido. 

 

O Sr. Vereador João Romba – Informou de uma reunião que teve com a GNR (sobre as Festas) onde 

aproveitou para perguntar sobre a situação de trânsito condicionado na Rua 5 de Outubro e se terão 

havido queixas. Foi-lhe dito que têm existido algumas queixas, principalmente sobre estacionamentos 

abusivos, que iriam estar atentos e iriam intervir, se fosse o caso. 

No que concerne à TOS (taxa de ocupação de subsolo), disse que foi criada/introduzida  no Regulamento 

de Taxas deste Município, ainda em 2011. Iniciaram-se então os processos de contestação nos Tribunais 

em virtude de as empresas operadoras não quererem pagar. Mais disse que a Tabela Municipal de Taxas e 

Tarifas em vigor, foi aprovada, salvo erro, em 2012, ainda no mandato anterior. Em 2013 houveram as 

primeiras decisões dos tribunais no sentido de considerarem as taxas criadas pelos Municípios legítimas e 

a partir daí as operadoras começaram a pagar. 

 

Sr. Vereador  Pedro Aniceto – Aditou que o primeiro Regulamento que fala em taxas de ocupação de 

subsolo data de 2009 e que está a pensar pedir formalmente uma explicação sobre a sua situação enquanto 

munícipe e utilizador da Setgás. 
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Terminado este período, o Sr. Presidente passou ao Período da Ordem do Dia. 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

As propostas seguintes, numeradas de 1 a 3 foram  apresentadas pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. PROTOCOLO DE CONSTITUIÇÃO DE BOLSA INTERMUNICIPAL DE AUDITORES 

 

“No âmbito do Conselho intermunicipal para a Qualidade e inovação da AMRS, foi proposta a 

constituição  da  Bolsa Intermunicipal de Auditores. A principal função dos técnicos da Bolsa 

Intermunicipal de Auditores será a realização  de auditorias internas, prévias às auditorias  externas dos 

processos de certificação,  e a realização de auditorias  internas  durante os processos de implementação 

de sistema de gestão de qualidade. 

Para estabelecer os termos da constituição  e funcionamento da Bolsa de Auditores foi elaborado o 

presente protocolo, do qual proponho a aprovação.” 

 

Em anexo: Protocolo remetido pela Associação de Municípios da Região de Setúbal 

 

 

Intervieram na análise da proposta supra: 

 

O Vereador Pedro Aniceto – Colocou algumas questões sobre o documento, nomeadamente:  

- Na pág. 1, ponto 1, alínea a), só se lê “enquadramento” pelo que lhe parece faltar algo; 

- Na pág. 3 – requisitos dos auditores – começa por uma alínea a) e a seguir tem subalíneas o que 

pressupõe que houvesse eventualmente uma alínea b); E, assim sendo, considera poder faltar algum texto; 

 

Mais,  perguntou quantos auditores existem na Câmara Municipal da Moita que preencham os requisitos  

da norma NP EN ISO 19011 e qual a frequência com que são feitas auditorias. 

 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu existir um auditor, não haver uma regularidade que se possa 

considerar – não se recorda sequer quando foi a última auditoria. 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Perguntou se a Câmara está a pensar implementar algum programa de 

qualidade dentro do NP EN ISO 9001. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Respondeu ao interveniente anterior que a “Câmara Municipal tem neste 

momento uma equipa de qualidade constituída que está a iniciar um trabalho que pode levar a esse 

desiderato, embora não seja o objectivo imediato. O objectivo imediato é a identificação de todos os 

processos e procedimentos internos e a sua progressiva conformidade com as melhores normas de 

qualidade. Se daqui por algum tempo, esperando que não seja muito, tivermos condições de concorrer a 

uma certificação, então daremos esse passo, mas não é o objectivo imediato.” 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Aditou que “basicamente nós dispomos de um auditor que estará 

hipoteticamente certificado para NP EN ISO do qual não damos grande uso em termos de certificação, 

pelas palavras do Sr. Presidente que há uns tempos que não se faz esse tipo de auditoria, e vamos 

disponibilizar para o exterior um activo que está, pode dizer-se, não ocupado.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Explicou que a situação não é assim: a pessoa em questão não é apenas 

auditor, é  uma economista,  “que foi durante muitos anos equiparada a directora municipal no gabinete  
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de estudos e planeamento e é  a Técnica da Câmara responsável pelo acompanhamento de todos os 

processos de  candidaturas  a fundos europeus  ou  contratos-programa com o Estado  português  e integra 

neste momento  (na nova estrutura orgânica   deixou de ter essa posição de chefia) o núcleo de auditora e 

qualidade. Está a trabalhar na preparação do novo quadro comunitário e integra esse  núcleo da qualidade 

– é até uma das técnicas municipais muito bem aproveitadas e muito valiosa por aquilo que já foi possível 

conseguir-se em termos de candidaturas, e de fundos que foram trazidos até ao nosso município.  

Portanto, o facto de ela ser auditora foi algo superveniente à sua presença e às suas funções na Câmara; a 

partir de determinada altura ela entendeu formar-se nesta área e hoje tem essas habilitações, mas não é 

essa a função com que está no Município.”   

 

 

Recolocada a questão sobre se existem ou não condições para a mesma ser posta à votação, foi 

consensual que a supracitada fosse retirada, para um melhor esclarecimento e posterior deliberação. 

 

 

 

2. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA –TÉCNICO SUPERIOR 

 
 
“Nos termos do nº 11 do art.º 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do nº 10 do art.º 75.º da Lei nº 

66-B/2012, de 31 de dezembro, do nº 8 do art.º 26º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea a) 

do nº 2 do art.º 22 da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro conjugado com o disposto no nº 4 do mesmo 

artigo e do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação dada pelo artigo 20º 

da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, a celebração de contratos de avença dependem de parecer favorável 

do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido na alínea a) do nº 2 do art.º 35º e nº 1 

do art.º 94.º, ambos da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pela Leis n.os 64-A/2008, de 27 de 

fevereiro, e 3-B/2010, de 28 de abril. 

 

Assim, nos termos informados pelo serviço, e para os efeitos previstos no nº 11 do art.º 73º da Lei nº 83-

C/2013, de 31 de dezembro, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere emitir parecer favorável à 

celebração de um contrato de prestação de serviço, em regime de avença, por ajuste direto, no âmbito do 

funcionamento de um serviço de atendimento e aconselhamento aos emigrantes designado Centro Local 

de Apoio à Integração de Imigrantes, com a licenciada Susana Andreia Crucho Lourenço, pelo período de 

12 meses, eventualmente renovável por idêntico período, pelo valor global de €14.400, a pagar em doze 

prestações mensais. 

 

O referido encargo deverá onerar a rubrica com a classificação orçamental – 03 01 01 07, Pessoal em 

Regime de Tarefa ou Avença.” 

 

 

Intervieram na análise da proposta:  

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Referiu terem (os vereadores do PS) poucas informações e dificuldades na 

apreciação sobre a avença em tópico uma vez não fizeram parte do antigo mandato. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Questionou qual o período em que estará em vigor esta avença. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Respondeu ao Sr. Vereador Manuel Borges  que o início da avença depende 

do desenvolvimento do procedimento. Assim que estiver em condições, dar-se-á início à avença, tendo 

em atenção a continuidade do serviço prestado e tentando não deixar a trabalhadora sem vencimento. 

 

 

 

A proposta supra, foi aprovada por maioria com três abstenções do PS. 
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3. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE TAREFA – AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA E 

ANIMADORES 

 

“Nos termos do n.º 11 do art.º 73.º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do n.º 10 do art.º 75.º da Lei 

nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, do n.º 8 do art.º 26.º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea 

a) do n.º 2 do art.º 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro conjugado com o disposto no n.º 4 do 

mesmo artigo e do n.º 1 do art.º 6.º do Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redação dada pelo 

artigo 20.º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de abril, a celebração de contratos de tarefa dependem de parecer 

favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido na alínea a) do n.º 2 do art.º 

35.º e nº 1 do art.º 94.º, ambos da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 64-

A/2008, de 27 de fevereiro, e 3-B/2010, de 28 de abril. 

 

Atentos os procedimentos que visam satisfazer em matéria de recursos humanos as necessidades 

manifestadas pelo serviço, na área da educação, resultantes das competências assumidas através do 

Acordo de Cooperação celebrado entre o Município e a DGESTE no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, designadamente a colocação de pessoal não docente nos 

Jardins de Infância, tendo em conta que em anos anteriores a DGESTE autorizou a contratação de 

assistentes operacionais para o apoio a crianças com necessidades educativas especiais, prevê-se no ano 

letivo 2014/2015, que seja necessário recrutar cinco assistentes operacionais para apoio a crianças com 

necessidades educativas especiais nos jardins-de-infância. 

 

De igual modo, torna-se neste âmbito necessário assegurar as atividades de prolongamento de horário que 

decorrem após a saída das crianças das atividades letivas do jardim-de-infância, com dois assistentes 

operacionais e dois animadores. 

 

Tendo ainda em conta a abertura de 3 novas salas de educação pré-escolar, vai o Município ter 

necessidade de colocação de igual número de assistentes operacionais para o apoio ao seu funcionamento. 

 

Assim, nos termos informados pelo serviço, e para os efeitos previstos no n.º 11 do art.º 73.º da Lei nº 83-

C/2013, de 31 de dezembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável, à 

celebração de dez contratos de tarefa para a contratação de auxiliares de ação educativa, pelo período 

previsível de dez meses, pelo valor global de €6.000/cada, a pagar em dez prestações mensais, caso para o 

efeito venha ocorrer autorização da DGESTE, e a contratação de dois animadores para assegurarem as 

atividades de prolongamento, pelo período previsível de dez meses, pelo valor global de €5.000/cada, a 

pagar em dez prestações mensais.   

 

Os encargos resultantes irão onerar a rubrica orçamental – 03 010107, Pessoal em Regime de Tarefa ou 

Avença.” 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte dos vereadores do 

PS. 

 

A proposta infra transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador João Miguel Romba: 

 

 

 

4. DESISTÊNCIA DA LOJA N.º 21 COM A ATIVIDADE DE CHARCUTARIA, SITA NO 

MERCADO MUNICIPAL FIXO DA MOITA 

 

 

“No dia 13 do mês de junho do ano de dois mil e treze, foi recepcionado um requerimento em nome de 

Jorge Alexandre Soares da Silva, residente na Travessa do Quintal do Roxo, Alcains, adjudicatátio da loja 

n.º 21, com a actividade de charcutaria, sita no Mercado Municipal Fixo da Moita, no qual solicitava a 

desistência do direito ao uso da mesma.” 

 

Assim, proponho: 
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Que ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do art.º 8.º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de Venda 

a Retalho, seja aceite a renúncia do titular.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

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

em minuta. Eram vinte e duas horas e dez minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora 

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

 

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

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

 

 

 

                                                   

         O PRESIDENTE DA CÂMARA               

 

                        

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                     A COORDENADORA  TÉCNICA 

 

 

 

     

 

                                  ________________________________________     

 


