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Ao décimo sexto dia do mês de Julho do ano dois mil e catorze, 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,  Vivina 

Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, João Miguel da Silva 

Romba e Edgar Manuel de Almeida Cantante. 

 

De notar a ausência dos Srs. Vereadores Daniel Vaz Figueiredo e  Joaquim Inácio Raminhos Cabaça, 

cujas faltas se consideraram justificadas. 

 

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 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;  

- Petição Pública, subscrita por mais de dois milhares e meio de munícipes, entidades e autarquias, em 

defesa do Tribunal Judicial da Moita e pela sua requalificação, entregue na Assembleia da República e no 

Grupo Parlamentar do PCP; 

- Plano de Saneamento Financeiro – Relatório de execução/12.º Semestre, remetido pelo Departamento de 

Administração e Recursos Humanos , desta Autarquia. 

 

 

 

 

- Pelo Sr. Presidente foi apresentada a Moção infra transcrita subordinada ao tema “Fundo de apoio 

Municipal”, sobre o qual prestou todas as explicações. 

 

 

“É bem conhecido o estrangulamento financeiro sentido por grande parte dos Municípios portugueses, 

que em alguns casos pode mesmo pôr em causa a sua capacidade de satisfazer os compromissos 

decorrentes da sua normal actividade. 

Esta realidade não é seguramente surpreendente se se tiver em conta o incumprimento ao longo de anos 

das Leis de Finanças Locais, que conduziu à sonegação aos municípios de cerca de mil milhões de euros, 

ao que acresce os efeitos da depressão económica sobre as receitas municipais. 

Fossem os Municípios instituições de outra natureza, por exemplo Bancos, e teriam sido encontrados 

mecanismos para lhes atribuir as verbas necessárias à sua recuperação. Assim, as soluções encontradas 

pelo Governo foram o PAEL, isto é, atribuir na forma de crédito aquilo que devia ser transferido no 

cumprimento da Lei de Finanças Locais, e agora o FAM – Fundo de Apoio Municipal. 

O FAM é um mecanismo, já aprovado por Governo e Assembleia da República, com o lamentável aval da 

direcção da ANMP, que pretende obrigar todos os Municípios a integrarem um Fundo, constituído com 

50% de contribuição do Estado e 50% dos Municípios, que irá socorrer as autarquias em dificuldades 

financeiras. 

Esta iniquidade pretende retirar ao Município da Moita – isto é, à população da Moita – a quantia de 

1.455.635,71 euros, à cadência de 207.947,96 euros anuais, durante sete anos. 

Sobre esta matéria, o XXIº Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, realizado no 

passado mês de Novembro, deliberou que: 

“A criação do Fundo de Apoio Municipal (FAM), pela forma como está indiciado o seu financiamento 

impõe uma restrição à autonomia local, impedindo a livre administração das receitas que são dos 

municípios. A correcção das assimetrias entre municípios deve ser estabelecida através dos critérios de 

redistribuição. A eventual contribuição obrigatória dos municípios para o FAM coloca em causa a 

posição dos próprios contribuintes das autarquias, os quais passam a ter de aplicar os recursos, que 

deveriam ser utilizados em favor dos seus munícipes, para benefício dos munícipes de outras autarquias. 

(…) O FAM deve ser configurado como um fundo que realiza incumbências do Estado, não das 

autarquias locais. Para isso deve existir uma participação exclusiva do Estado na constituição do FAM.” 

Considerando que, a pretexto da consolidação orçamental e dos compromissos assumidos no âmbito do 

memorando de entendimento sobre o controlo dos défices excessivos, o FAM constitui um novo 

instrumento de saque dos recursos da administração local, construído em confronto com a Constituição da 

República Portuguesa e com o que ela consagra em matéria de autonomia do Poder Local. 
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Considerando ainda que o FAM é um embuste porque não só não resolve os problemas financeiros 

estruturais dos municípios, como ainda representa uma ameaça para os municípios com situações 

financeiras estabilizadas. 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária a 16 de julho de 2014, delibera: 

1. Repudiar a criação do Fundo de Apoio Municipal com a contribuição forçada dos Municípios; 

2. Manifestar junto da direcção da ANMP o desacordo com o aval que deu ao Governo para a criação 

do FAM em contradição com as deliberações do XXI Congresso da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses;” 

 

 

Posta à votação, a Moção foi aprovada por unanimidade e será enviada ao Governo e à ANMP. 

 

 

 

De seguida, o Sr. Presidente deu a palavra aos vereadores que manifestaram intenção em intervir: 

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Colocou duas questões breves: 

 

- Ponto da situação dos “Esgotos” do Penteado e Cabeço Verde; 

- Se existe alguma ideia sobre o reaproveitamento do Mercado de Alhos Vedros. 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Qual o objectivo a dar ao edifício da Ploricoop, sito em Alhos Vedros,  

adquirido pela Câmara? 

 

 

 

Às questões colocadas responderam:  

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Em relação aos esgotos do Penteado e do Cabeço Verde disse estarem a ser 

preparados os acertos do projecto e caderno de encargos das obras; no Cabeço Verde trata-se da 

conclusão da rede de saneamento e no Penteado estão a ser feitos acertos de conclusão e projecto com a 

intenção de lançar o concurso para execução da obra e ficará cerca de 80% da população, em falta, 

servida. 

No que diz respeito ao mercado de Alhos Vedros, a intenção que existe é de o mesmo ser reutilizado 

como espaço de apoio ao movimento associativo, eventualmente mais do que isso, não exclusivamente, 

mas como apoio a actividades de carácter social e cultural, em Alhos Vedros. Informou ainda que a 

dificuldade com a qual a Câmara se depara tem que ver com os recursos – que são escassos, e que de 

forma provisória já estão a funcionar no local duas instituições. 

No que concerne ao edifício da cooperativa, explicou que este é um edifício de referência, com 

simbolismo social, quase com cem anos, e que precisava ser recuperado. A decisão da aquisição surgiu 

agora com um processo de recuperação da ploricoop, pois a cooperativa contraiu apoios bancários – 

empréstimos -, e os Bancos exigiram que as Câmaras abdicassem do seu direito de preferência. Assim, 

considerada a possibilidade de o Banco poder ficar com o imóvel e porque a Câmara não concorda, 

procurou-se saber da forma de aquisição. Fez-se uma avaliação, chegou-se a um valor aceitável, porém 

ainda não se sabe o que fazer com o edifício, pois a reabilitação exigirá um investimento muito avultado., 

e a Câmara não estava agora preparada para tal. 

 

 

 

 

    

Terminado este período, o Sr. Presidente passou ao Período da Ordem do Dia. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta seguinte, foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. CONCURSO “AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS  EM POSTOS DE 

ABASTECIMENTO PÚBLICO - MOITA 

 

 

1 - “Através da deliberação da Câmara Municipal de sete de Maio de 2014, foram tomadas as decisões 

de contratar, de autorizar a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar e de escolha do 

procedimento constante do artigo 259.º do CCP para celebração do contrato ao abrigo do “ Acordo 

Quadro da Central de Compras Eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa” para a formação de 

contrato. 

 

2 - Em execução da sobredita deliberação de Câmara Municipal foi aberto procedimento para 

fornecimento de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público, por convite enviado aos 

co-contratantes do referido acordo quadro. 

 

3 - O prazo de entrega das propostas terminou no dia 20/05/2014, às 23:59h. 

 

4 - Dando cumprimento ao disposto no artigo 142º e na cláusula 12ª do convite os concorrentes 

admitidos foram convidados para um leilão eletrónico que se realizou no dia 12 de Junho pelas 15 horas. 

 

5 - Dando cumprimento ao disposto no artigo 146.º, aplicável ao presente procedimento por remissão do 

n.º 3, do artigo 259.º, ambos do CCP, o Júri procedeu à análise das propostas apresentadas pelos 

concorrentes para verificar se estas se encontravam em condições de poderem ser consideradas com vista 

a uma eventual adjudicação e verificou que as propostas das empresas “Petróleos de Portugal – Petrogal, 

SA” e “BP Portugal – Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, SA”, estavam conformes com a 

cláusula oitava do convite, bem como a inexistência de motivos de exclusão em virtude da não 

verificação de qualquer das situações previstas no n.º 2, do artigo 70.º e nos n.os 2 e 3, do artigo 146.º, por 

remissão do n.º 3, do artigo 259.º, todos do CCP, pelo que o Júri propôs a sua admissão, e a exclusão da 

proposta da Repsol Portuguesa, SA, pelas razões identificadas no relatório preliminar e final que se junta 

em anexo. 

 

6 - Em cumprimento do disposto no artigo 147.º do CCP, o júri procedeu à audiência prévia dos 

concorrentes nos termos do n.º 1, do artigo 123.º do CCP, enviando o relatório preliminar a todos os 

concorrentes e concedendo-lhes um prazo de cinco dias úteis para se pronunciarem ao abrigo do direito 

de audiência prévia.  

O referido prazo terminou no passado dia 27 de Junho não havendo qualquer pronúncia  

 

7- O júri elaborou, em cumprimento do artigo 148.º do CCP, um relatório final datado de trinta de junho 

de 2014. 

 

Assim e pelo atrás exposto, sou a propor que, ao abrigo da alínea f), do n.º 1, do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, a Câmara Municipal delibere: 

 

1 - Relatório Final 

 

Aprovar o relatório final que se anexa, datado de trinta de Junho de 2014. 

 

 

2 - Decisão de adjudicação  

 

Aprovar a adjudicação, nos termos da Proposta e do Clausulado do Caderno de Encargos e demais peças 

que  integram   o  processo  de   procedimento,  à  Empresa  “Petróleos de Portugal – Petrogal, SA”,   pelo  
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montante de € 968.706,00 (Novecentos e sessenta e oito mil setecentos e seis euros), acrescido do IVA de 

23% que perfaz o montante global de € 1.191.508,38 (Um milhão cento e noventa e um mil quinhentos e 

oito euros e trinta e oito cêntimos), pelo período de três anos, considerando os consumos estimados 

definidos no ponto 3 da cláusula 1ª do convite, os valores de referência sem IVA, definidos no site da 

direção geral de energia e geologia, para o dia 29 de Abril de 2014, sendo o gasóleo de € 1.088 e a 

gasolina de € 1.285 e o desconto unitário proposto pelo adjudicatário após leilão eletrónico no montante 

de € 0.0775 por litro. 

 

3 - Compromisso 

 

O fornecimento está previsto no Plano de Atividades e Orçamento de 2014 e anos seguintes nas rubricas 

“Combustíveis líquidos - Gasolina” – 111.44 – 04 02010201, e “Combustíveis líquidos - Gasóleo” – 

111.45 – 04 02010202 prevendo-se que o efeito financeiro durante o corrente ano (Agosto a Dezembro 

2014) corresponda ao montante de € 107.634,00 (Cento e sete mil seiscentos e trinta e quatro euros) + 

IVA à taxa legal em vigor no montante de € 24.755,82 (Vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e cinco 

euros e oitenta e dois cêntimos) perfazendo o montante global de € 132.389,82 (Cento e trinta e dois mil 

trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e dois cêntimos), repartidos da seguinte forma: 

 

 Gasóleo – € 97.008,00 (Noventa e sete mil e oito euros) + IVA à taxa legal em vigor no montante de € 

22.311,84 (Vinte e dois mil trezentos e onze euros e oitenta e quatro cêntimos) que perfaz o montante 

global de € 119.319,84 (Cento e dezanove mil trezentos e dezanove euros e oitenta e quatro cêntimos). 

 Gasolina - € 10.626,00 (Dez mil seiscentos e vinte seis euros) + IVA à taxa legal em vigor no 

montante de € 2.443,98 (Dois mil quatrocentos e quarenta e três euros e noventa e oito cêntimos) que 

perfaz o montante global de € 13.069,98 (Treze mil e sessenta e nove euros e noventa e oito 

cêntimos). 

 

Em 2015 prevê-se o montante de € 322.902,00 (Trezentos e vinte e dois mil novecentos e dois euros) + 

IVA à taxa legal em vigor no montante de € 74.267,46 (Setenta e quatro mil duzentos e sessenta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos), perfazendo o montante global de € 397.169,46 (Trezentos e noventa e 

sete mil cento e sessenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos) repartidos da seguinte forma: 

 

 Gasóleo - € 291.024,00 (Duzentos e noventa e um mil e vinte e quatro euros) + IVA à taxa legal em 

vigor no montante de € 66.935,52 (Sessenta e seis mil novecentos e trinta e cinco euros e cinquenta 

e dois cêntimos) que perfaz o montante global de € 357.959,52 (Trezentos e cinquenta e sete mil 

novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) 

 Gasolina - € 31.878,00 (Trinta e um mil oitocentos e setenta e oito euros) + IVA à taxa legal em 

vigor no montante de € 7.331,94 (Sete mil trezentos e trinta e um euros e noventa e quatro cêntimos) 

que perfaz o montante global de € 39.209,94 (Trinta e nove mil duzentos e nove euros e noventa e 

quatro cêntimos). 

 

Em 2016 prevê-se o montante de € 322.902,00 (Trezentos e vinte e dois mil novecentos e dois euros) + 

IVA à taxa legal em vigor no montante de € 74.267,46 (Setenta e quatro mil duzentos e sessenta e sete 

euros e quarenta e seis cêntimos), perfazendo o montante global de € 397.169,46 (Trezentos e noventa e 

sete mil cento e sessenta e nove euros e quarenta e seis cêntimos repartidos da seguinte forma: 

 

 Gasóleo - € 291.024,00 (Duzentos e noventa e um mil e vinte e quatro euros) + IVA à taxa legal em 

vigor no montante de € 66.935,52 (Sessenta e seis mil novecentos e trinta e cinco euros e cinquenta 

e dois cêntimos) que perfaz o montante global de € 357.959,52 (Trezentos e cinquenta e sete mil 

novecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e dois cêntimos) 

 Gasolina - € 31.878,00 (Trinta e um mil oitocentos e setenta e oito euros) + IVA à taxa legal em 

vigor no montante de € 7.331,94 (Sete mil trezentos e trinta e um euros e noventa e quatro cêntimos) 

que perfaz o montante global de € 39.209,94 (Trinta e nove mil duzentos e nove euros e noventa e 

quatro cêntimos). 

 

Em 2017 prevê-se o montante de € 215.268,00 (Duzentos e quinze mil duzentos e sessenta e oito euros) + 

IVA à taxa legal em vigor no montante de € 49.511,64 (Quarenta e nove mil quinhentos e onze euros e 

sessenta e quatro cêntimos) perfazendo o montante global de € 264.779,64 (Duzentos e sessenta e quatro 

mil setecentos e setenta e nove euros e sessenta e quatro cêntimos) repartido da seguinte forma: 
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 Gasóleo - € 194.016,00 (Cento e noventa e quatro mil e dezasseis euros) + IVA à taxa legal em vigor 

no montante de € 44.623,68 (Quarenta e quatro mil seiscentos e vinte e três euros e sessenta e oito 

cêntimos) que perfaz o montante global de € 238.639,68 (Duzentos e trinta e oito mil seiscentos e 

trinta e nove euros e sessenta e oito cêntimos). 

 Gasolina - € 21.252,00 (Vinte e um mil duzentos e cinquenta e dois euros) + IVA à taxa legal em 

vigor no montante de € 4.887,96 (Quatro mil oitocentos e oitenta e sete euros e noventa e seis 

cêntimos) que perfaz o montante global de € 26.139,96 (vinte seis mil cento e trinta e nove euros e 

noventa e seis cêntimos). 

 

  

4 - Delegação de competências 

 

Em face do valor do contrato a celebrar ser superior a € 10.000,00, ao abrigo da alínea a), do n.º 1, do 

artigo 95.º, do CCP, está o mesmo sujeito a contrato escrito. 

 

Aprovar, ao abrigo do n.º 1, do artigo 109.º, do CCP, delegar no Sr. Presidente da Câmara Municipal a 

competência de aprovação da minuta do contrato decorrente do presente procedimento, prevista no n.º 1, 

do artigo 98.º, do mesmo diploma, em virtude da mesma só poder ser aprovada depois de comprovada a 

prestação da caução pelo adjudicatário.” 

 

  

 Intervieram na discussão da proposta: 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges –  Referiu que os Vereadores do PS se irão abster, não que tenham algo 

contra, mas porque sendo um assunto tão complexo e com tantas variáveis, e não tendo responsabilidades 

na gestão do dia a dia, abster-se-ão. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções do PS. O Sr. Vereador Manuel 

Borges fundamentou o porquê da abstenção. 

 

 

 

 

As propostas infra transcritas, numeradas de 2 a 7 foram apresentadas pela Sra. Vereadora Vivina Nunes: 

 

 

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO NÁUTICO MOITENSE PARA APOIO NA 

MANUTENÇÃO DA SALINA DO SÍTIO DAS MARINHAS – CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 

“A Câmara Municipal da Moita projetou ao longo dos últimos anos uma matriz de orientação 

significativamente precursora no âmbito das problemáticas culturais e ambientais associadas ao rio, às 

tradições marítimas, à requalificação ambiental das margens, à despoluição das águas e preservação dos 

ecossistemas associados, desenvolvendo e concretizando de modo continuado e integrado inúmeros 

projetos estruturados e estruturantes de preservação, proteção, valorização e divulgação de um património 

singular, com expressão identitária local muito sensível. Fê-lo de forma concertada e participativa, 

continuada e consistente, mobilizando população, instituições e comunidade associativa, intentando 

sempre potenciar qualidades e acolher os melhores contributos, assim estabelecendo e cimentando pontes 

para a cooperação na área do património cultural, importando por isso, neste sentido, também sublinhar o 

relevante desempenho das associações náuticas do concelho.  

Em Setembro de 2008 a Câmara Municipal aprovou o Programa de Ação “Consolidação da Valorização 

Integrada da Zona Ribeirinha – Da Caldeira da Moita até à Praia do Rosário”, cofinanciada pelo 

Programa Operacional Regional de Lisboa, destinado à reabilitação da frente ribeirinha do concelho, com 

o objetivo de inverter a degradação das  margens e  devolver-lhes  o valor  ecológico  e patrimonial. Neste  
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contexto realizou projetos para a reabilitação de duas antigas marinhas do sal, “Pequena” e “Freira”, com 

efeito de refuncionalização parcial, incluindo a recuperação de trilhos e caminhos sobre as motas, 

tornando-os pedonais e cicláveis, com a definição de percursos e pontos de observação dedicados à 

sensibilização, educação e interpretação ambiental do Estuário do Rio Tejo. Denominou especificamente 

esta ação de recuperação ambiental de “Operação de Preservação Paisagística das Marinhas Pequena e 

Freira”. Em 2010 a Autarquia delineou o Programa Municipal de Preservação e Valorização da Cultura 

Marítima, reforçando a ênfase nas temáticas marítimas, constituindo este um instrumento da política 

municipal para as questões do património marítimo, com definição de premissas no que se refere a 

princípios, objetos, conceitos e âmbitos do património, vetores de desenvolvimento, projetos estruturantes 

e projetos de intervenção patrimonial por áreas territoriais, e que expõe objetivamente a vontade do 

Município em lançar um projeto inovador e participativo na área da museologia e património em contexto 

de “museu vivo” na zona ribeirinha. Numa perspetiva de integração dos projetos ambientais e culturais 

que o local comporta, derivado da riqueza da diversidade do meio, no que se refere à avifauna, e às 

características particulares da ocupação e modelação humana do lugar, a Câmara Municipal projetou o 

equipamento Sítio das Marinhas - Centro de Interpretação Ambiental e a reconstrução e refuncionalização 

da marinha “Pequena” com o fim de demonstração pedagógica da antiga atividade salícola, atividade esta 

que redesenhou margens e sedimentou identidades.  

No seguimento do enunciado, concluídos os trabalhos de instalação de portas de água, consolidação das 

motas e reconstrução da salina “Pequena”, conseguiu-se operar a refuncionalização da salina tendo a 

primeira experiência de extração de sal ocorrido no final do período normal da safra (finais de agosto de 

2013), um trabalho moroso e que exige a disponibilidade, para a manutenção adequada, de outros 

recursos. 

Assim, propomos, que a manutenção da salina durante o período da safra se concretize numa ótica de 

associação e integração de outras instituições locais à dinâmica do projeto, enriquecendo-o efetivamente 

em termos de partilha e participação da comunidade. Mais se propõe que no âmbito da valorização do 

trabalho do Movimento Associativo a manutenção da salina Pequena seja realizada pelo Centro Náutico 

Moitense (associação local com vocação marítima e próxima do local da atividade), durante os meses de 

julho, agosto e setembro de 2014, e que a Câmara Municipal da Moita atribua ao Centro Náutico um 

apoio financeiro, no valor de 1.000,00€ (mil euros), para desenvolver os trabalhos de manutenção 

necessários. Esta despesa deverá onerar a rubrica Valorização e Preservação do Património e Cultura, 

referenciada no Plano e Orçamento do presente ano, com o número 030602030522.” 

 

 

 

Intervieram na discussão da proposta:     

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Questionou “se o projecto inicial incluía a reabilitação de duas antigas 

marinhas do sal – Pequena e Freira - , porque é que neste momento só a “Pequena ” está envolvida neste 

processo?”. Mais, procurou elucidar-se  sobre o período do ano em que a salina tem mais trabalho. 

 

 

 

O Sr. Presidente – Explicou que enquanto salina, o trabalho específico é durante os meses de verão, até 

Outubro, para que os alunos das escolas possam visitar. Quando começa o inverno, cobre-se de água, para 

que se mantenha e não se deteriore. 

Em relação à reabilitação de marinhas - duas - que foram reabilitadas (consolidação das margens, dos 

caminhos, etc.) só a “pequena” é que foi aproveitada para salina, e mesmo assim não completamente. A 

outra está  enquanto marinha. 

 

 

Sr. Vereador Vitor Duarte – Referiu que, enquanto nascido na Baixa da Banheira, lembra com saudade 

que toda a zona onde agora é efectuado o mercado de levante, até ao Lavradio, era zona de salinas. 

Sugeriu ainda, e apesar das contingências económicas e de pessoal que sabe existirem, que os jovens de 

Alhos Vedros e da Baixa da Banheira pudessem ter a possibilidade de ver “in loco” como labora uma 

marinha. Para isso dever-se-ia promover a realização de uma marinha-museu que os jovens das escolas 

pudessem visitar e aprender qual a forma de extracção do sal e o trabalho do salineiro. Apontou ainda, 

como exemplo, uma zona em Setúbal onde existe um moinho e onde inclusivamente os meninos das 

escolas podem participar na feitura do pão que depois de cozido lhes é dado a comer. 
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O Sr. Presidente – Salientou que a ideia exposta seria interessante, mas que de momento não é viável – “é 

uma arte que se vai perdendo, é difícil encontrar pessoas que a conheçam; na Moita  tivemos a sorte de 

ainda manter na posse do município esta marinha; na Baixa da Banheira já não existem; em Alhos Vedros 

existe uma marinha, porém é propriedade privada. Pode ser que com o tempo se consiga, o caminho faz-

se passo a passo, terminou. 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS E JARDINS-DE-INFÂNCIA E 

AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA – ANO LETIVO 2014/2015 

 

 

“No âmbito do desenvolvimento de políticas locais em matéria de educação a Câmara Municipal da 

Moita atribui anualmente apoio financeiro aos estabelecimentos de educação e ensino públicos para o 

funcionamento das escolas básicas e estabelecimentos de educação pré-escolar e para a aquisição de 

consumíveis de informática. 

Com o apoio ao funcionamento pretende-se promover o apetrechamento de materiais didático-

pedagógicos, que potenciem a concretização de atividades programadas no âmbito do Projeto Educativo e 

das orientações curriculares da Educação Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

Assim, para o ano letivo 2014/2015, o critério de atribuição de apoio aos estabelecimentos de ensino é 

definido pelo número de salas, no caso dos Jardins-de-infância, e pelo número de alunos por escola, no 

que respeita às escolas do 1º ciclo. Quanto às salas de Ensino Estruturado (destinadas a alunos com 

diagnóstico do espectro do autismo) e Multideficiência (destinada a alunos com multideficiência) 

existentes nas escolas de 1.º ciclo do ensino básico é proposto atribuir a cada sala o valor de 320€.  

 

A proposta de apoio financeiro ao funcionamento, conforme Anexo I, das Escolas Básicas de 1º ciclo e 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, apresenta-se com valores de referência, em função dos 

intervalos apresentados na tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do Programa de Alfabetização Informática e com o objetivo de se agilizar a aquisição de 

consumíveis para as impressoras dos Laboratórios de Informática existentes nas Escolas do 1º Ciclo, bem 

como para as Escolas e Jardins de Infância que não têm laboratório, mas onde também foram instalados 

equipamentos informáticos, somos a propor que seja feita uma transferência de verba para os 

Agrupamentos de Escolas, para que os mesmos possam adquirir os consumíveis e os façam chegar às 

respetivas Escolas. 

 

O valor a transferir para cada Agrupamento, conforme Anexo II, foi calculado com base no número de 

Escolas do respetivo Agrupamento, o número de Laboratórios, o número de turmas e o número de alunos, 

de acordo com a tabela apresentada abaixo: 

 

Pré-Escolar 1º Ciclo 

(n.º salas) Valor proposto (n.º alunos) Valor proposto 

+ 3 salas 1.280€ + 300 1.440€ 

3 salas 960 € 151 - 300 1.200€ 

2 salas 640 € 101 - 150 960€ 

1 sala 320 € 51 - 100 720€ 

   = 50 400€ 
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Características técnicas 

 

N.º 

turmas 

 

N.º 

conjuntos 

 

Valor 

1 cartuxo impressora a laser + 4 tinteiros para impressora a 

cores - 2500/cópias/ano/escolas   
até 6 

turmas 
1 120,88€ 

2 cartuxos impressora a laser + 2x4 tinteiros para impressora 

a cores - 2500/cópias/ano/escolas     

7 a 10 

turmas 
2 241,76€ 

3 cartuxos  impressora a laser + 3x4 tinteiros para impressora 

a cores - 2500/cópias/ano/escolas   

11 a 15 

turmas 
3 362,64€ 

 

Impressora para escola rural ou jardim-de-infância 

por  

EB e JI 
1 80,00€ 

 

A presente atribuição de subsídios, conforme mapas em anexo, nomeadamente apoio ao funcionamento 

de escolas no valor de 31.120,00€ e apoio à aquisição de consumíveis de informática no valor de 

5.183,76€, no valor total de 36.303,76€, tem efeitos financeiros na rubrica – Apoios aos Projetos 

Educativos de Escolas – 03 0602030533.” 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

4. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES – ANO LETIVO 2014/2015 

 

 

“De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º299/84 de 5 de setembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º176/2012 de 2 de agosto, propomos para deliberação o Plano de Transportes 

Escolares para o ano letivo 2014/2015, que se anexa. O Plano de Transportes Escolares deverá ser 

apreciado e ratificado pelo Conselho Municipal de Educação na reunião agendada para 25 de Setembro, 

de acordo com a alínea e) do nº1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº7/2003 de 15 de Janeiro, tendo recebido já 

parecer favorável do Grupo de Trabalho dos Transportes Escolares conforme ata em anexo. 

O Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2014/2015 apresenta um custo anual previsto de 

276.108,30€, estimando-se a comparticipação do Município em 230.136,53€ com efeitos na rubrica 03 

02021001 -Transportes Escolares.” 

 

 

Intervieram na discussão da proposta: 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Fez alusão a decisões/alterações tomadas pelos TST e questionou se estas 

também podem afectar os transportes escolares ou se aí não mexem (até porque poderão estar protegidos 

por algum apoio estatal). 

 

Sra. Vereadora Vivina Nunes – Informou que estas carreiras são normalmente feitas de acordo com os 

horários dos “miúdos” pelo que não têm sido muito mexidas, principalmente os da entrada e da saída. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções dos vereadores do PS. 

 

 

 

5. PROPOSTA DO VALOR DAS COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DAS FAMÍLIAS NOS 

PROLONGAMENTOS DE HORÁRIO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NOS 

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 

 

“As atividades de animação socioeducativa nos Jardins-de-infância da rede pública, no âmbito das 

atividades de Prolongamento de Horário – Componente de Apoio à Família, são implementadas pelo 

Município, numa responsabilidade partilhada com os Agrupamentos de Escolas. 
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Estas atividades de animação socioeducativa, permitem a adaptação dos tempos de permanência das 

crianças no jardim-de-infância às necessidades das famílias, garantindo que esses tempos sejam 

complementares das aprendizagens realizadas no pré-escolar. 

O Acordo de Cooperação entre o Município da Moita, Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale 

do Tejo e o Instituto de Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Setúbal, estabelece as condições 

relativas à participação do Município no programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-

escolar, incluindo a Componente de Apoio à Família.  

Para a implementação dos Prolongamentos de Horário, o Município aprovou Normas de Funcionamento, 

em vigor, e que definem as condições de acesso e funcionamento das atividades de animação 

socioeducativa. 

De acordo com a legislação e as Normas de Funcionamento, as atividades de Prolongamento de Horário 

são comparticipadas pelas famílias, de acordo com as respetivas condições socioeconómicas, com base 

nos escalões de rendimento per capita, fixados por despacho ministerial, indexados à remuneração 

mínima mensal (Decreto Lei nº143/2010 de 31 de Dezembro). 

No seguimento dos cálculos dos rendimentos per capita dos agregados familiares para apuramento do 

valor mensal a pagar pela participação das crianças nos Prolongamentos de Horário da Componente de 

Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2014/2015, 

verificaram-se valores mensais elevados nos 4º, 5º e 6ºs escalões.  

O articulado no Artigo 8º, alínea 2) das Normas de Funcionamento, refere que a comparticipação familiar 

não pode exceder o custo dos serviços de apoio à família prestados pelo estabelecimento de educação pré-

escolar. 

Assim e face ao exposto, é proposto um valor mensal máximo de 53€ (cinquenta e três euros), calculado 

como o custo mensal de cada criança nesta atividade, tendo sido apurado da seguinte forma: 

 

a) Despesa mensal com Recursos Humanos - Animador e Auxiliar de Ação Educativa - (921,31€); 

b) Despesa mensal com manutenção do espaço, (valor estimado: água 18,50€, luz 50,00€, material de 

desgaste e didático 71,50€) no valor total de 140.00€ 

c) A soma das alíneas anteriores é dividida por 20 (número médio de alunos por sala). 

 

Assim, tendo em conta o valor apurado, somos a propor, para o ano letivo 2014/2015, que o valor das 

comparticipações financeiras das famílias nas atividades de Prolongamento de Horário, atinja o limite de 

53,00€ (cinquenta e três euros) e no mínimo de 3.00 (três euros), de acordo com o seguinte quadro: 

 

 

Determinação da Comparticipação Familiar  

com base no Despacho Conjunto nº300/97, de 09 de setembro 

 

Escalões Amplitude Rendimento per capita Taxas Mensalidades Propostas 

1º Até 30% do RMM Até 145,00€ 5% 3,00€ até 7,27€ 

2º > 30% até 50% do RMM de 145,01€ até 242,50€ 10% 14,55€ até 24,25€ 

3º >50% até 70% do RMM de 242,51€ até 339,50€ 12,5% 30,31€ até 42,44€ 

4º >70% até 100% do RMM de 339,51€ até 485€ 15% 50,93€ até 53,00€ 

5º >100% até 150% do RMM de 485,01€ até 727,50€ 15% 53,00€ 

6º >150% do RMM a partir de 675,01€ 17,5% 53,00€ 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

6. COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA AO PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES – GRUPO DE 

FUTEBOL AZUL E OURO 

 

 

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

recepção do plano anual de actividades, proponho a atribuição de uma comparticipação financeira de 

500€ (quinhentos euros) ao Grupo de Futebol Azul e Ouro. 

 

Esta verba tem cabimento na rubrica 2003/251-03.04.07.01.02.99 “Apoios a Associações Culturais e Des- 
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portivas”. 

 

 

Intervieram da discussão da proposta: 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges - Questionou se neste apoio se inclui apenas a participação no campeonato 

de Futebol do INATEL ou se haverá outras actividades previstas. 

 

Sra. Vereadora Vivina Nunes – Informou que os subsídios são dados para Planos de Actividade e não às 

obras. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 

 

 
 
7.TÉCNICOS DE NATAÇÃO – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA 

 

 

“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 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 nº1 

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

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

Consultado o INA através da Direção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Publicas, 

para a verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, nos termos do nº 1 do art.º 

4º, da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro, foi prestada a seguinte informação: “Informamos que não 

existem trabalhadores em situação de requalificação com o perfil identificado por esse organismo”. 

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, conjugado com o disposto no nº 4 do mesmo artigo, propõe-se que a Câmara 

Municipal, delibere emitir parecer favorável, à celebração de, no máximo, 11 contratos de prestação de 

serviço, em regime de avença, por ajuste direto, no âmbito do funcionamento e atividade da Piscina 

Municipal de Alhos Vedros, para a época desportiva 2014/2015, por um período de 11 meses, com inicio 

a 1 de setembro de 2014 e términus a 31 de julho de 2015, tendo aqueles por objeto a constituição do 

respetivo corpo técnico.  

 

O encargo máximo estimado para os 11 meses e para os 11 contratos será na ordem dos € 54 058,00. O 

referido encargo deverá onerar a rubrica com a classificação orçamental – 03 01 01 07.” 

 

 

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

PS. 

 

 

 

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

em minuta. Eram dezassete horas. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora Técnica nesta 

Câmara Municipal, redigi a presente acta que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 
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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 COORDENADORA  TÉCNICA 
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