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Aos dezoito dias do mês de Junho 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, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo 

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

Cantante.  

 

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

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 
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Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foi seguidamente dado início ao Período de Intervenção 

dos Munícipes:  

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Dª Maria Germana Eliseu – Disse morar na Rua dos Fragateiros e veio a esta reunião para saber qual 

eram os seus direitos sobre uma situação que passou a descrever, nomeadamente pintou a sua casa e 

mudou de cor, com autorização dada pela Câmara Municipal, mas a pessoa que lhe pintou a casa não a 

pintou toda deixou a parede que dá para os vizinhos por pintar, reclamou dizendo que não achava bem, ao 

que ele lhe disse que os vizinhos não deixavam lá entrar para colocar as escadas e pintar e como, nesta 

altura, não fala com o vizinho, queria saber o que fazer para conseguir pintar a casa toda.    

 

Sr. Carlos Subtil – Disse ser mediador de seguros e pensa que foi feita uma subscrição pública pelos 

comerciantes da Moita relativamente à questão da publicidade, reclames luminosos e toldos na questão da 

discordância dos valores que lhes estão a ser apresentados, dizendo que a questão basicamente passa pelo 

seguinte, é representante de um grupo de mediadores de seguros, nomeadamente 27 que estão espalhados 

por todo o País e há cerca de nove meses verificaram que não tinham nenhuma representação no Distrito 

e optaram por fazê-lo na Moita, e em termos de publicidade, como se deve calcular, pagam várias 

publicidades em vários locais, e quando procurou pagar a publicidade disseram-lhe que não era possível 

porque iria haver uma reformulação do espaço publicitário, e obviamente aguardou que isso acontecesse e 

quando, mais tarde se deslocou aos serviços para efetuar o pagamento foram-lhe informados valores que 

o surpreenderam, e que descreveu. Quando estava, incrédulo, mas pronto para efetuar o pagamento, 

entrou uma pessoa na loja que lhe informou ser comerciante na Moita e que estava a fazer um 

levantamento e um abaixo-assinado sobre este assunto e que não efetuasse ainda o pagamento porque iria 

haver uma reunião na Câmara Municipal para deliberar sobre este assunto, portanto a questão que coloca 

é mesmo esta, por exemplo na Póvoa de Santa Iria tem uma loja com o dobro do espaço e da publicidade 

e paga 39 € enquanto que na Câmara da Moita iria pagar, sobre o espaço e publicidade, cerca de 200€. 

 

Sr. Gilberto – Disse ter algumas perguntas, a primeira é sobre o assunto que falou há duas reuniões e que 

tem a ver com a TOS, perguntando se a Setgás já deu alguma resposta ou se se continua a aguardar, 

informando que também enviou um email e ainda não obteve resposta, a segunda pergunta, é um pouco 

de curiosidade, e tem a ver com a Casa dos Marcos, disse ter algumas dúvidas e tentou obter informações, 

no entanto pensa não estar suficientemente informado, parecendo-lhe que há duas semanas foi aprovado 

pela Câmara Municipal a atribuição de um valor, em verba, a esta instituição, pensando também que 

houve um acordo, protocolo ou contrato-programa em relação a uma permuta de um terreno, pensando 

que nesse contrato deve haver uma série de condições que a autarquia exigiu à entidade que gere aquela 

instituição, nomeadamente quantos postos de trabalho foram incluídos, e normalmente quando todos estes 

protocolos chegam ao fim a instituição que cumpriu tudo manda para as entidades que os patrocinaram ou 

ajudaram um relatório com tudo aquilo que ficou estipulado no contrato-programa e isso permite que a 

Câmara Municipal consiga averiguar da veracidade desses dados, dando como exemplos o envio da 

listagem com os dados das pessoas que foram contratadas ou no caso de ser em obra a listagem com os 

dados dos fornecedores e desta forma verifica-se se o contrato-programa foi cumprido. Mais esclareceu 

que estas suspeições nasceram do facto de ter sido chamado ao Centro de Emprego tendo-lhe sido 

questionado se queria ser voluntário, na instituição, como empregado, tendo sido este pedido feito pelo 

Centro de Emprego, pensa que, a mais duzentas pessoas e como não tem acesso ao contrato-programa 

parece-lhe lógico que a Câmara Municipal peça uma auditoria sobre aquele contrato-programa para 

verificar se as coisas estão todas feitas e cumpridas. 

 

Sr. Vítor Cabral – Disse vir falar sobre as comemorações dos 500 anos do foral, e mais concretamente, 

sobre a Feira Medieval, relembrando que há oito anos atrás dificilmente se imaginava que uma iniciativa 

nascida do zero pudesse estar com a envergadura que tem neste momento, portanto  a Feira Medieval nas-   
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ceu há cerca de oito anos e este ano está inserida nas comemorações dos 500 anos do foral que estão a ser 

organizadas por uma série de entidades, que enumerou, e que está com um programa vastíssimo de 

iniciativas que decorrem até ao final do ano, com o objetivo concreto de falar da história de Alhos Vedros 

e realçar o passado mas também olhar para o futuro e neste contexto as iniciativas da associação allius 

vetus, que representa e que este ano teve três provas de esforço que foi o Desfile Histórico, a Ceia 

Medieval e a Feira Medieval que ajudaram a levar o nome de Alhos Vedros e do Concelho da Moita a 

muitos lados, e muitas pessoas tiveram contacto com esta realidade que é a história local e a importância 

do Foral há 500 anos atrás. Acrescentou que está presente nesta reunião simbolicamente e simplesmente 

para agradecer, porque quando as coisas correm bem devemos realçar esse facto, esta conjunção de 

esforços que se tem conseguido ao longo deste ano nestas realizações, e neste caso a Câmara Municipal 

da Moita tem sido um parceiro importantíssimo não só no apoio logístico como no financeiro, deixou pois 

o seu reconhecimento, em nome pessoal, e também em nome da associação allius vetus nesta organização 

conjunta que a todos deve orgulhar. 

 

Sr. Presidente – Disse que iria responder às questões colocadas e em resposta à primeira informou que a 

munícipe tem direito a aceder às paredes da sua casa mesmo através do terreno do vizinho, no entanto 

esta situação nem sempre é fácil porque se não houver entendimento é muito difícil impô-lo.  

Sobre a questão colocada pelo Sr. Carlos Subtil disse que o problema está identificado e resulta da 

alteração que foi feita ao Regulamento, no final do ano passado, em que se procurou fazer uma adaptação 

à Lei, e houve efeitos inesperados do ponto de vista da cobrança de taxas, nessa sequência tem uma 

proposta que vai ser apresentada aos Srs Vereadores para ser incluída na Ordem de Trabalhos desta 

reunião e que visa dar uma resposta possível no imediato a essa situação e para termos tempo para fazer 

uma alteração ao Regulamento, que exige um processo burocrático mais longo e que por isso só estaria 

pronto para entrar em vigor em 2015, no entanto a proposta que será apresentada hoje procura responder, 

e responde de alguma forma, à situação que está a surgir e que lhe parece manifestamente exagerada os 

valores que resultam daquela forma de calculo das taxas. 

Acerca da questão da taxa de subsolo informou que foi enviado, na sequência das conversas e análises 

que foram feitas, um pedido de esclarecimento à Setgás e de novo à ERSE e não obtivemos ainda 

resposta, portanto tem que se começar a pensar, até com os Serviços Jurídicos da Câmara Municipal, se 

não obtivermos respostas o que fazer.  

Sobre a questão da Casa dos Marcos e dos apoios à Raríssimas esclareceu que os apoios que a Câmara 

Municipal dá são de duas naturezas: primeiro a Câmara Municipal dá apoio a IPSS (Instituições 

Particulares de Solidariedade Social) e o primeiro e principal apoio que a Câmara Municipal deu à 

Raríssimas foi a cedência do terreno e esta cedência não vai com ónus, ou seja não cedemos terreno 

imputando condições, as únicas condições que existem são que construam no terreno o equipamento para 

os fins consonantes com a natureza da instituição a quem foi concedido e com as regras de que a 

construção é meramente em direito de superfície, o outro apoio que a Câmara Municipal dá é um apoio 

financeiro à construção do equipamento já propriamente dito, e essa também não trás ónus, embora do 

ponto de vista da Câmara tem que se ter a garantia de que se trata de um equipamento que foi aprovado 

pelas autoridades competentes e que foi, também ele, alvo de outros apoios públicos, ou seja, a Câmara 

Municipal dá apoio quando o Estado também dá, neste caso através do Programa PARES, sendo que este 

Programa apoiou e ao apoiar verifica, fiscaliza e certifica que aquele equipamento tem as condições que a 

Lei exige e que se destina ao fim que está identificado, portanto em qualquer das situações não existem 

condições de outra natureza que tenham a ver com números de postos de trabalho, nem sequer com as 

condições à contratação. Em conclusão o apoio é dado nestas condições que basicamente tem a ver com a 

natureza do equipamento e os fins que são identificados de acordo com a instituição, esclarecendo, ainda, 

que aquele equipamento tem várias valências e para além do tratamento e acompanhamento das doenças 

raras tem também a valência de clínica privada, anexa àquele equipamento, que segundo nos foi 

informado, pela instituição, era necessária para viabilizar financeiramente a sua própria existência, no 

entanto o apoio da Câmara Municipal foi só na parte social e não na privada. 

Em relação à Feira Medieval disse querer aproveitar para dizer publicamente que a mesma foi, de novo, 

um sucesso, continua a manter um crescimento, ou seja, de ano para ano vai crescendo, vai atraindo mais 

pessoas e tem já uma projeção que ultrapassa largamente os limites do próprio Concelho, portanto é uma 

iniciativa que valorizamos e  continuaremos com certeza a apoiar, importa referir que a iniciativa tem na - 
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turalmente apoios logísticos e financeiros tanto da Junta de Freguesia como da Câmara Municipal, mas no 

concreto e no terreno, o trabalho é feito por um conjunto de pessoas ligadas à Associação Allius Vetus e 

sem o trabalho voluntário dessas pessoas, que não é nada pouco, a Feira não se faria, portanto são 

sobretudo essas pessoas que estão de parabéns. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Relativamente à taxa de ocupação de subsolo (TOS) disse que este assunto 

já vem sendo discutido em reuniões de Câmara desde Janeiro, pensando que já é tempo mais que 

suficiente para que as entidades dessem alguma resposta à Câmara Municipal, logo pensa que já é altura 

de se acionarem outros meios, nomeadamente os meios jurídicos, tendo em seguida descrito a sua 

situação pessoal relativamente a este assunto e acrescentando que todas as pessoas que tentam saber 

alguma coisa sobre este assunto, junto da Setgás ou de outras entidades, não conseguem. 

Disse que na última reunião pública já havia comentado a questão da Allius Vetus, e de todo o esforço que 

foi feito para que a Feira Medieval tenha vindo a ter sucesso, desde há oito anos, acrescentando que a 

associação está de parabéns mas também o Sr. Vítor Cabral, que tem sido o grande líder deste projeto, 

voltando a repetir o que havia dito na reunião atrás citada. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse em relação à questão dos toldos, que foi aqui colocado, que esta 

questão já vem a ser discutida aqui na Câmara, aí há dois meses, pelo menos, desde que foram alertados 

porque se estavam a queixar do pagamento, de um aumento exorbitante, do pagamento das esplanadas, 

durante algum tempo o conhecimento que tiveram foi só de esplanadas, e de repente agora vem também 

esta questão dos toldos, na altura não foi claro porque é que a situação estava a tomar esse caminho, ia-se 

ver com os serviços qual era a origem da situação e de facto a situação deve-se ter agravado muito para 

que hoje, então, tenhamos aqui uma alteração da ordem de trabalhos que inclua uma decisão sobre esse 

assunto, e a situação deve ter sido de tal maneira complicada que houve pessoas posicionadas a terem que 

efetuar pagamentos até sexta-feira passada, mas segundo o que percebeu na sexta-feira passada já havia 

indicação dos serviços que se pudessem esperar mais uns dias dava jeito, mas depois isso não era dito 

claramente a quem vinha pagar, e sabe de situações complicadas em que as pessoas estavam a crer pagar 

mas lhes era dado mais ou menos indicações “… está bem, mas se for para a semana” e as pessoas diziam 

“está bem mas eu recebi indicação que tinha que ser até hoje”, portanto é de facto uma situação 

complicada e desse ponto de vista esperamos então que hoje venhamos a ter uma situação que resolva e 

que impeça o tal aumento, portanto substancial, que eu diria que é das esplanadas e também dos toldos, 

esperemos que este problema venha a ser resolvido hoje, embora já tivesse vindo a ser aqui abordado há 

algum tempo, ficava também este esclarecimento. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que as questões que foram levantadas relativamente à 

Raríssimas foram pertinentes, pensando que este assunto merece uma maior atenção porque o munícipe 

ao vir aqui levantar esta situação e tendo o Município, e muito bem, dado um apoio significativo à 

instalação daquela Organização, pensando que foi um apoio grande mas bem dado uma vez que se trata 

de doenças raras e particularmente de crianças, sabemos que a Raríssimas está a ter apoio também da 

Segurança Social e ao levantar-se estas questões, que foram hoje apresentadas, pensa que não ficava nada 

mal a Câmara Municipal solicitar a esta Instituição uma reunião com a Direção, até de esclarecimento 

para bom nome da Raríssimas, para que não se levantem suspeições e tudo decorra com a maior 

transparência e dignidade possível e numa próxima reunião de Câmara poder-se-ia dar publicamente 

outro tipo de resposta. 

Disse subscrever as palavras do Vereador Edgar Cantante na questão da Setgás, porque este “pingue-

pongue” com estas entidades, que sabem ter o poder sobre tudo, e jogam com este “foge-foge” e não dão 

contas a ninguém, no entanto as pessoas tem direito a ter uma resposta, e daí a sugestão de exigirmos, 

nem que seja recorrendo aos serviços jurídicos da Câmara Municipal, que a Setgás apresente um 

esclarecimento sobre os valores que cobra aos munícipes. 

Sobre a Feira Medieval disse também querer endereçar umas palavras de felicitações à Associação Allius 

Vetus, ao Sr. Vítor Cabral, presente na sala, relembrando que no ano transato numa reunião de Câmara 

tinha proposto um voto de reconhecimento a esta iniciativa, que não foi aceite, mas o voto foi apresentado  
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por já se pressentir a importância cultural e o sucesso que esta iniciativa tem, sendo de louvar o crescente 

que tem de ano após ano e todos os apoios são bem-vindos para esta iniciativa. Aproveitou ainda para 

dizer que durante a Feira as pessoas iam comentando que a mesma teria de crescer para outro lado 

qualquer porque o espaço já está a ficar pequeno, mas sabe que estas situações são sempre difíceis e 

compete à organização defini-lo. 

 

Sr. Presidente – Disse ter informação, que não sabe se o Vereador já tem conhecimento, que o próximo 

CLASM (Conselho Local de Acção Social da Moita) vai-se realizar nas instalações da Raríssimas e pensa 

ser esta uma oportunidade para as pessoas tomarem um conhecimento mais próximo, e por outro lado 

sobre estas questões de pedidos de informações às associações, qualquer que seja a sua natureza, a 

Câmara tem que ter tratamentos não discriminatórios, nem a favor nem contra, nenhuma instituição, e não 

tem memória de jamais se ter perguntado a alguma instituição que fornecesse à Câmara Municipal 

identificação das pessoas que lá trabalham, ou seja, mais informações do que aquelas que são obrigatórias 

por Lei, que é a apresentação de contas que qualquer instituição tem que fazer, e é isso que a Câmara irá 

manter em relação à Raríssimas.  

 

 

Em seguida o Sr. Presidente deu início ao período anterior à ordem do dia. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- A Aces Arco Ribeirinho remeteu a alteração do horário de funcionamento do serviço de atendimento 

complementar aos fins-de-semana e feriados; 

 

- 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.  

 

 

Pelo Sr. Presidente foi solicitado a inclusão de uma nova proposta designada por “Alteração ao 

Regulamento de Taxas do Município da Moita”, em seguida, explicou as razões da necessidade da 

proposta ser presente a esta reunião, tendo a mesma sido aceite por unanimidade e passando a constar da 

Ordem do Dia como ponto 12. 

 

 

Foram submetidas a discussão e votação as atas nsº 02 e 03, de 15 de Janeiro e 29 de Janeiro do ano em 

curso, respetivamente, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade. 

 

 

O Sr. Presidente questionou se havia alguma intervenção sobre as atas, tendo o Sr. Vereador Edgar 

Cantante solicitado a palavra. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse não querer falar sobre o conteúdo das atas mas sim da questão do 

tempo, fazendo um apelo no sentido, apesar de saber as dificuldades e as limitações, de se fazer algum 

esforço para diminuir o prazo entre a feitura das atas, porque entretanto esta ata é de Janeiro e já se está 

em meados de Junho, já decorreram cinco meses, portanto é bom que se comece a encurtar estes prazos 

porque depois há situações que foram ditas num determinado contexto e depois não vem bem referidas 

nas atas e depois é mais complicado. 
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Sr. Presidente – Disse que o Sr. Vereador tem razão mas a explicação para este atraso deve-se ao facto 

das pessoas que fazem parte do Gabinete de Apoio aos Órgãos Municipais, que é constituído por três 

funcionárias e que fazem as atas, são as mesmas que fazem todo o processo eleitoral, entre outras tarefas, 

portanto todo o processo burocrático eleitoral, que é significativo, é feito por estas três pessoas e de cada 

vez que existe um período eleitoral as atas atrasam-se, e foi essa a razão.      

 

 

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

período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que à semelhança do que foi feito na última reunião privada, em que 

foi feita uma Saudação ao Rugby Vila da Moita por ter tido êxito e ter subido de escalão na atividade de 

Rugby Sénior, e tendo acontecido esta situação também com Os Indefectíveis de Alhos Vedros, os 

Vereadores do PS trazem também uma Saudação para os Indefectiveis que passou a ler:  

 

SAUDAÇÃO AO GRUPO “OS INDEFECTÍVEIS” 

 

 “A Câmara Municipal da Moita, reunida no dia 18 de junho de 2014, saúda o Grupo “Os Indefectíveis” 

de Alhos Vedros por se terem sagrado campeões na 3ª Divisão Nacional na modalidade de Futsal. 
 

Com esta conquista, o Grupo “Os Indefectíveis” de Alhos Vedros participará na próxima época 

desportiva no Campeonato Nacional da 2ª Divisão da modalidade de Futsal, corolário do magnífico 

trabalho desenvolvido pelo clube desde que foi fundado, atestado pelas boas classificações obtidas nos 

últimos anos a que se seguiu o título de campeão na época desportiva que agora findou. 
 

A Câmara Municipal da Moita saúda pois os atletas, treinadores e dirigentes do Grupo “Os Indefectíveis” 

de Alhos Vedros, pelo empenho e dedicação que possibilitaram a obtenção do título de campeões na 3ª 

divisão da modalidade de Futsal. 

 

No caso de a Saudação ser aprovada deve ser dado conhecimento da sua aprovação ao Clube e à 

Comunicação Social local” 

 

 

Disse ainda que se se fizer um paralelo a situação é muito idêntica ao Rugby Vila da Moita, embora haja a 

terceira e segunda divisão, no caso do Rugby Vila da Moita ser segunda, primeira, no fundo é o terceiro 

escalão, passam do terceiro para o segundo escalão e portanto isso é importante para o nosso Concelho e 

isto representou muitas horas, muito esforço, já hoje foi dito aqui, também, à semelhança do que se passa 

na Feira Medieval, acontece também, neste aspeto e ficávamos minorizados se não o fizéssemos em 

relação aos Indefectíveis. 

 

Após a apresentação da Saudação foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.     

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse trazer a esta reunião um pequeno problema, que lhe parece estranho, 

nomeadamente na Rua da Liberdade na Baixa da Banheira, detetou que existem pelo menos duas 

passadeiras, com lomba e zebra marcada, em que a passadeira acaba antes do fim da rua para ter 

estacionamento automóvel, em seu entender isto é uma pequena aberração, porque alguém que vá 

atravessar na passadeira, se no fim desta estiver um carro estacionado a pessoa tem que contornar o 

mesmo, e se não estiver nenhum carro estacionado, e se for uma pessoa idosa a atravessar corre o risco de 

cair porque a lomba está cortada abruptamente, pensando que pode trazer alguns problemas a situação em 

que estas passadeiras se encontram. 
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Sr. Vereador Miguel Canudo – Esclareceu em relação ao assunto atrás descrito, dizendo que a pergunta 

está mal formulada, ou seja, dever-se-ia questionar se aquilo é uma passadeira e se o fosse então estaria 

mal, mas a resposta é simples, ou seja, aquilo não é uma passadeira é uma lomba e serve para reduzir a 

velocidade do trânsito, sendo que as passadeiras estão localizadas à frente e atrás do mesmo local, 

portanto não é efetivamente uma passadeira, até porque se o fosse teria que estar devidamente sinalizada e 

naquele local não existe sinalização de passadeira mas sim de lomba. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que se é assim, como foi explicado, desconhece, perguntando então se 

a zebra que está pintada é para sinalizar que é uma lomba? No entanto acrescentou que vê pessoas a 

passar no local como se fosse uma passadeira e até viu uma pessoa cair no local, pensando então que 

aqueles espaços devem ser sinalizados de uma forma que não leve as pessoas ao engano e até se se 

pudesse anular aquele lugar de estacionamento seria bom para a segurança das pessoas. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse querer falar sobre duas questões, que já tem vindo a ser faladas 

noutras reuniões de Câmara, e disse que vai levantar esta questão porque na última conferência no 

Moinho de Maré, em Alhos Vedros, na conferência integrada nos 500 anos do Foral, e que reuniu alguns 

especialistas da zona, foi salientada a questão da importância do património histórico e natural da zona 

ribeirinha, não só no Concelho mas em toda a região, e foi realçado o papel que deve ser feito a nível da 

Associação de Municípios do Distrito de Setúbal no sentido de arranjar formas de destacar onde existe o 

património dos vários concelhos e aqui falou-se no Vale do Zebro, onde havia a fábrica dos biscoitos, que 

muita gente desconhece, assim como o Cais de Coina, que são monumentos importantes que foram 

referidos e que muita gente não conhece e foi falada uma questão que já levantamos nas reuniões que é a 

questão da sinalética utilizada para realçar onde existe o nosso património histórico, o Sr. Vereador diz 

que isso está a ser estudado, mas é uma questão que eu tenho alguma dificuldade de perceber porque é 

preciso tanto estudo porque colocar setas nas entradas de Alhos Vedros a dizer que há a Igreja Matriz, que 

há o Moinho de Maré e que há um poço mourisco pensa não ser grande complicação e o que o fez ficar 

incomodado foi por serem pessoas que não são do Concelho a chamarem-nos à atenção para os defeitos 

que a gente aqui tem, portanto queria dar essa nota porque acha ser uma coisa que é simples e não é 

necessário tanto tempo para resolver isso. 

Outra questão que queria focar era, o projeto de Reabilitação Urbana de Alhos Vedros, nós falamos nisso, 

segundo creio o projeto foi apresentado em reunião de câmara e em assembleia municipal no final do ano 

passado, já está mais ou menos a meio, previa-se que este projeto tivesse para estudo a duração de um 

ano, já ultrapassou metade do tempo e gostaria de saber se vamos cumprir o prazo, se há dificuldades, ao 

fim e ao cabo fazer o ponto da situação relativamente a esta questão.  

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre a questão da sinalética o que foi dito é que a existente é insuficiente, 

porque existe, e dizer-se que não existe sinalética não corresponde à verdade, como é obvio não se vai 

colocar sinalética, por exemplo, na rotunda da Moita, porque esta pertence à Estradas de Portugal, 

portanto a sinalética tem que ser apropriada dentro dos locais onde nós queremos distinguir e informar 

sobre o que existe no local, e o que foi sempre dito é que a sinalética vai ser reforçada e está-se a avaliar 

onde. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que realmente a sinalética existe mas é insuficiente porque tem que 

se reconhecer o espaço em si, porque Alhos Vedros ficou isolada, e a maior parte das pessoas que por ali 

passam é na lateral, não vão ao centro da Vila, portanto a sinalética existe no centro da vila mas o que 

estão a apelar é que seja criada sinalética na entrada e saída de Alhos Vedros.  

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que quando foi aprovada pela Câmara Municipal a Área de 

Reabilitação Urbana, segundo a Lei, a Câmara tinha três anos para a operacionalidade do Programa e o 

que foi dito, na altura, foi que se previa que até ao final do corrente ano se estaria em condições de ter a 

Operação de Reabilitação Urbana projetada para Alhos Vedros e neste momento está-se a trabalhar no 

Programa Estratégico, já foram  feitas duas reuniões com a Junta  de Freguesia, a segunda com a presença  
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dos técnicos da Câmara no sentido de trabalhar este Programa da melhor forma, ou seja de ouvir os 

privados, de reunir com as associações, para que todos possam trabalhar em prol do projeto a fim de que o 

mesmo tenha sucesso e para que até ao final do ano se possa ter o Plano Estratégico de Reabilitação 

Urbana em condições de passar à operação. 

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentada pelo Sr. Presidente.  

 

 

1. TOMADA DE POSIÇÃO 

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMPLEMENTAR NO CON-

CELHO DA MOITA 

 

 

“A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, através do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Arco Ribeirinho – ACES, prepara-se para reduzir o Atendimento Complementar (AC) no 

concelho da Moita a partir do dia 28 de junho, aos sábados, domingos e feriados, passando esse 

atendimento a ser realizado entre as 9 e as 15 horas. 
 

Esta decisão é fundamentada pela dificuldade de manter em funcionamento o AC perante a diminuição de 

recursos humanos. 
 

Como é do conhecimento geral, no município da Moita continua a ser gritante a falta de meios e 

equipamentos de saúde, desde a resposta de proximidade nos Centros e Unidades de Saúde – 

nomeadamente o encerramento dos Serviços de Atendimento Permanente até agora centralizados no 

Centro de Saúde da Baixa da Banheira ao fim de semana -, à grave ofensiva que está a ser continuada 

pelo atual Governo ao Serviço Nacional de Saúde e que prevê a aplicação de mais um conjunto de 

medidas enumeradas na portaria nº 82/2014, de 10 de Abril, com o objetivo cimeiro de desregular o 

Serviço Nacional de Saúde (SNS) da qual beneficiam diretamente os interesses do grande capital neste 

sector. 
 

As orientações que têm pautado a atuação dos sucessivos governos constituem uma ameaça à 

Constituição da República Portuguesa, fruto da Revolução de Abril, que consagra a cobertura racional e 

eficiente de todo o país em termos de recursos humanos e unidades de saúde. Constatamos, no entanto, 

que as políticas governamentais têm, antes, procedido ao encerramento de serviços, concentrando 

valências, diminuindo os horários de funcionamento das unidades de saúde e não procedendo aos 

necessários investimentos que permitam qualificar o Serviço Nacional de Saúde, que já foi uma referência 

mundial na prestação de cuidados de saúde à população, e que tem vindo a ser desqualificado. 
  

Recentemente, no âmbito do projeto municipal “Reforçar a Democracia. Preparar o Futuro”, a Câmara 

Municipal levou a cabo um Roteiro da Saúde durante o qual identificou várias situações: 
 

• Instalações de centros de saúde desadequadas para profissionais e utentes, como é o caso da unidade de 

saúde existente na freguesia da Baixa da Banheira, embora a Câmara Municipal tenha disponibilizado a 

cedência de um terreno ao Ministério da Saúde, sem quaisquer custos; 
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• Falta de médicos e enfermeiros em todas as unidades de saúde existentes no concelho, com claro 

prejuízo para os utentes e para a prestação dos cuidados de saúde domiciliários; 
 

• A existência de mais de 20 mil utentes sem médico de família (7 mil no Centro de Saúde da Moita, 12 

mil utentes no Centro de Saúde da Baixa da Banheira, mais de 2 mil e 500 no Centro de Saúde de Alhos 

Vedros). 
 

A redução do horário de funcionamento do Atendimento Complementar no concelho da Moita confirma a 

intenção do Governo de criar um sistema público de saúde desvalorizado, centrado num conjunto mínimo 

de prestações garantidas, que se contrapõe ao sistema privado de saúde, controlado pelos grandes grupos 

económicos, sustentado numa rede de seguros de saúde e da prestação de cuidados, em parte financiados 

com dinheiros públicos. 
  

O que está em causa não é “garantir a melhor utilização dos recursos existentes”, o que se pretende é abrir 

caminho para o total encerramento do Atendimento Complementar no concelho, contribuindo para a 

destruição do Serviço Nacional de Saúde, e limitando o acesso dos doentes à prestação de cuidados 

primários, acabando com os serviços existentes nas áreas de residência dos utentes. 
 

A Câmara Municipal da Moita, em Reunião Pública realizada a 18 de junho de 2014, delibera: 

 

1. Reivindicar junto do Ministério da Saúde a manutenção do horário de funcionamento do Atendimento 

Completar no município; 

 

2. Requerer a rápida intervenção do Ministério da Saúde na resolução dos problemas identificados e há 

muito contestados para que os cuidados de saúde primários sejam dotados de meios técnicos, logísticos 

e de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros), bem como de instalações adequadas que permitam 

uma resposta de qualidade acessível a todos; 

 

3. Continuar a lutar pelo Serviço Nacional de Saúde, tal como prevê a Constituição da República 

Portuguesa, um serviço público de qualidade, universal e gratuito. 

 

Esta Tomada de Posição deve ser remetida ao Presidente da República, Primeiro-ministro, Ministro da 

Saúde, Grupos Parlamentares, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia do município, e órgãos de 

comunicação social.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com a seguinte intervenção. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que irá votar favoravelmente esta Tomada de Posição, pensando 

que esta onda de encerramento de serviços e esta política agressiva contra as populações é “uma receita” 

que já vem desde a troika e que o atual Governo quer continuar a aprofundar, e na área da educação a 

previsão do encerramento de centenas de escolas que aí vem no próximo ano letivo é outro setor que com 

certeza irá merecer a nossa atenção, sendo que as medidas tomadas no setor da saúde afeta, em muito, as 

populações mais desprotegidas, como por exemplo as pessoas das zonas rurais tem grandes dificuldades 

em se deslocar aos centros urbanos em certas situações do dia a dia, e numa aflição de saúde nos centros 

urbanos cada vez há menos horários para o atendimento das pessoas, portanto é uma desumanização e 

uma agressão à vida das pessoas.  

 

 

Após a intervenção foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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2. PROJECTO DE LEI Nº572/XII (CRIAÇÃO DA FREGUESIA DO GAIO-ROSÁRIO, NO CONCE-

LHO DA MOITA, DISTRITO DE SETÚBAL), DA INICIATIVA DO PARTIDO COMUNISTA 

PORTUGUÊS 

 

 

“Em conformidade com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico, é competência material da Câmara Municipal apresentar propostas à assembleia municipal 

sobre matérias da competência desta. 
 

Atenta a Norma revogatória, constante do Artigo 21.º, da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, encontram-se revogadas a Lei n.º 

11/82, de 2 de junho e a Lei n.º 8/93, de 5 de março, pelo que rege sobre a matéria da (re)organização 

administrativa do território o supra mencionado diploma legal que, nos termos do disposto nos números 2 

e 3, atribui à câmara municipal o poder de iniciativa para a deliberação sobre esta matéria ou para sobre a 

mesma emitir parecer que deverá apresentar à assembleia municipal. 
 

Nestes termos a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da 

República oficiou ao Presidente da Câmara Municipal solicitando cópia autenticada de parecer a ser 

emitido por este órgão sobre o Projeto de Lei n.º 572/XII (criação da Freguesia do Gaio-Rosário, no 

Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português. 
 

Neste sentido e analisadas que foram, atentamente, a Nota Introdutória do Projeto de Lei “sub judice”, 

dando conta histórica da aprovação da Lei n.º 49/1984, que criou a Freguesia do Gaio-Rosário, publicada 

no DR I Série, N.º 301/III/2, 4º Suplemento, de 31 de dezembro, bem como a Nota Histórica que 

acompanha a fundamentação do Projeto, reiterando e aderindo às considerações expendidas sobre a 

identidade própria desta freguesia sobre a necessidade, no contexto do seu desenvolvimento e da coesão 

do tecido social de um poder local de proximidade, consciente de que a extinção desta freguesia, com a 

publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, consubstanciou um ato político “à revelia do 

sentimento social e cultural da população”, bem como contrário a todas as tomadas de posição dos órgãos 

deliberativo e executivo da freguesia e do município, proponho que a Câmara Municipal, delibere emitir 

parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 572/XII, remetendo-o à CAOTPL e à Assembleia Municipal para 

os efeitos legais.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que o Partido Socialista, a nível do Concelho, sempre foi contra a 

fusão de freguesias, e acabou por resultar até na pior proposta possível e até chegou a dizer que não há 

proposta pior do que esta de fusão de freguesias, eventualmente o trânsito entre Sarilhos Pequenos e o 

Gaio-Rosário terá aumentado um pouquinho porque os autarcas de uma ex-freguesia tem que ir à outra e 

vice-versa mas não é por isso que os habitantes do Gaio-Rosário vão mais a Sarilhos Pequenos e vice-

versa e de facto, em qualquer uma dessas freguesias o movimento faz-se para a Moita e não entre elas e 

portanto quem está lá longe é o que faz e pior que isto só juntar Sarilhos Pequenos com o Vale da 

Amoreira. 

Por outro lado também juntar o Vale da Amoreira, que provavelmente era a população que mais 

necessitava de uma Junta de Freguesia a sua sede passou para a Baixa da Banheira, ainda que se 

mantenha alguns serviços no Vale da Amoreira, também não faz sentido nenhum aquela junção, pelo que 

vimos com bons olhos a recriação das quatro freguesias que foram juntas, portanto votarão a favor as 

propostas apresentadas sobre o assunto. 
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Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que da parte do BE estão de acordo com estes projetos-lei, 

porque também vem na sequência das tomadas de posição que têm tido contra esta imposição da junção 

de freguesias, acrescentando que como diz nas fundamentações dos projetos-lei, “… a constituição das 

freguesias não se faz assim com um carregar do botão” tem um histórico que identifica, de certa forma, 

características próprias das populações, tem a ver com a identidade cultural de determinadas regiões, 

portanto consideram que as uniões das freguesias em nada foi útil para as populações e até acaba por 

prejudicar a proximidade com as populações, portanto estes projetos-lei são bem-vindos e desejamos que 

eles venham a surtir efeito porque a determinação contrária vai ser num outro sentido, e daí o seu voto 

favorável para as propostas apresentadas sobre o assunto. 

 

 

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

conhecimento do parecer da Câmara Municipal à Assembleia Municipal. 

 

 

3. PROJECTO DE LEI Nº573/XII (CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE SARILHOS PEQUENOS, NO 

CONCELHO DA MOITA, DISTRITO DE SETÚBAL), DA INICIATIVA DO PARTIDO 

COMUNISTA PORTUGUÊS 

 

 

“Em conformidade com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico, é competência material da Câmara Municipal apresentar propostas à assembleia municipal 

sobre matérias da competência desta. 
 

Atenta a Norma revogatória, constante do Artigo 21.º, da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, encontram-se revogadas a Lei n.º 

11/82, de 2 de junho e a Lei n.º 8/93, de 5 de março, pelo que rege sobre a matéria da (re)organização 

administrativa do território o supra mencionado diploma legal que, nos termos do disposto nos números 2 

e 3, atribui à câmara municipal o poder de iniciativa para a deliberação sobre esta matéria ou para sobre a 

mesma emitir parecer que deverá apresentar à assembleia municipal. 
 

Nestes termos a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da 

República oficiou ao Presidente da Câmara Municipal solicitando cópia autenticada de parecer a ser 

emitido por este órgão sobre o Projeto de Lei n.º 573/XII (criação da Freguesia de Sarilhos Pequenos, no 

Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português. 
 

Neste sentido e analisadas que foram, atentamente, a Nota Introdutória do Projeto de Lei “sub judice”, 

dando conta histórica da aprovação da Lei n.º 49/1984, que criou a Freguesia de Sarilhos Pequenos, 

publicada no DR I Série, N.º 301/III/2, 4º Suplemento, de 31 de dezembro, bem como a Nota Histórica 

que acompanha a fundamentação do Projeto, reiterando e aderindo às considerações expendidas sobre a 

identidade própria desta freguesia sobre a necessidade, no contexto do seu desenvolvimento e da coesão 

do tecido social de um poder local de proximidade, consciente de que a extinção desta freguesia, com a 

publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, consubstanciou um ato político “à revelia do 

sentimento social e cultural da população”, bem como contrário a todas as tomadas de posição dos órgãos 

deliberativo e executivo da freguesia e do município, proponho que a Câmara Municipal, delibere emitir 

parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 573/XII, remetendo-o à CAOTPL e à Assembleia Municipal para 

os efeitos legais.” 

 

 

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

submetida à votação tendo sido aprovada por unanimidade. Dar conhecimento do parecer da Câmara 

Municipal à Assembleia Municipal. 
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4. PROJECTO DE LEI Nº574/XII (CRIAÇÃO DA FREGUESIA DO VALE DA AMOREIRA, NO 

CONCELHO DA MOITA, DISTRITO DE SETÚBAL), DA INICIATIVA DO PARTIDO 

COMUNISTA PORTUGUÊS 

 

 

“Em conformidade com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico, é competência material da Câmara Municipal apresentar propostas à assembleia municipal 

sobre matérias da competência desta. 
 

Atenta a Norma revogatória, constante do Artigo 21.º, da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, encontram-se revogadas a Lei n.º 

11/82, de 2 de junho e a Lei n.º 8/93, de 5 de março, pelo que rege sobre a matéria da (re)organização 

administrativa do território o supra mencionado diploma legal que, nos termos do disposto nos números 2 

e 3, atribui à câmara municipal o poder de iniciativa para a deliberação sobre esta matéria ou para sobre a 

mesma emitir parecer que deverá apresentar à assembleia municipal. 
 

Nestes termos a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da 

República oficiou ao Presidente da Câmara Municipal solicitando cópia autenticada de parecer a ser 

emitido por este órgão sobre o Projeto de Lei n.º 574/XII (criação da Freguesia do Vale da Amoreira, no 

Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português. 
 

Neste sentido e analisadas que foram, atentamente, a Nota Introdutória do Projeto de Lei “sub judice”, 

dando conta histórica da aprovação da Lei n.º 49/1984, que criou a Freguesia do Vale da Amoreira, 

publicada no DR I Série, N.º 301/III/2, 4º Suplemento, de 31 de dezembro, bem como a Nota Histórica 

que acompanha a fundamentação do Projeto, reiterando e aderindo às considerações expendidas sobre a 

identidade própria desta freguesia sobre a necessidade, no contexto do seu desenvolvimento e da coesão 

do tecido social de um poder local de proximidade, consciente de que a extinção desta freguesia, com a 

publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, consubstanciou um ato político “à revelia do 

sentimento social e cultural da população”, bem como contrário a todas as tomadas de posição dos órgãos 

deliberativo e executivo da freguesia e do município, proponho que a Câmara Municipal, delibere emitir 

parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 574/XII, remetendo-o à CAOTPL e à Assembleia Municipal para 

os efeitos legais.” 

 

 

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

submetida à votação tendo sido aprovada por unanimidade. Dar conhecimento do parecer da Câmara 

Municipal à Assembleia Municipal. 

 

 

5. PROJECTO DE LEI Nº571/XII (CRIAÇÃO DA FREGUESIA DA BAIXA DA BANHEIRA, NO 

CONCELHO DA MOITA, DISTRITO DE SETÚBAL), DA INICIATIVA DO PARTIDO 

COMUNISTA PORTUGUÊS 

 

 

“Em conformidade com o disposto na alínea ccc) do n.º 1 do Artigo 33.° da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades 

intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo 

autárquico, é competência material da Câmara Municipal apresentar propostas à assembleia municipal 

sobre matérias da competência desta. 
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Atenta a Norma revogatória, constante do Artigo 21.º, da Lei n.º 22/2012 de 30 de maio, que aprova o 

regime jurídico da reorganização administrativa territorial autárquica, encontram-se revogadas a Lei n.º 

11/82, de 2 de junho e a Lei n.º 8/93, de 5 de março, pelo que rege sobre a matéria da (re)organização 

administrativa do território o supra mencionado diploma legal que, nos termos do disposto nos números 2 

e 3, atribui à câmara municipal o poder de iniciativa para a deliberação sobre esta matéria ou para sobre a 

mesma emitir parecer que deverá apresentar à assembleia municipal. 
 

Nestes termos a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local da Assembleia da 

República oficiou ao Presidente da Câmara Municipal solicitando cópia autenticada de parecer a ser 

emitido por este órgão sobre o Projeto de Lei n.º 571/XII (criação da Freguesia da Baixa da Banheira, no 

Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do Partido Comunista Português. 
 

Neste sentido e analisadas que foram, atentamente, a Nota Introdutória do Projeto de Lei “sub judice”, 

dando conta histórica da aprovação da Lei n.º 49/1984, que criou a Freguesia da Baixa da Banheira, 

publicada no DR I Série, N.º 301/III/2, 4º Suplemento, de 31 de dezembro, bem como a Nota Histórica 

que acompanha a fundamentação do Projeto, reiterando e aderindo às considerações expendidas sobre a 

identidade própria desta freguesia sobre a necessidade, no contexto do seu desenvolvimento e da coesão 

do tecido social de um poder local de proximidade, consciente de que a extinção desta freguesia, com a 

publicação da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, consubstanciou um ato político “à revelia do 

sentimento social e cultural da população”, bem como contrário a todas as tomadas de posição dos órgãos 

deliberativo e executivo da freguesia e do município, proponho que a Câmara Municipal, delibere emitir 

parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 571/XII, remetendo-o à CAOTPL e à Assembleia Municipal para 

os efeitos legais.” 
 

 

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

submetida à votação tendo sido aprovada por unanimidade. Dar conhecimento do parecer da Câmara 

Municipal à Assembleia Municipal. 

 

 

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

 

 

6. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A ATIVIDADE DESPORTIVA 

 

 

“No quadro da sua política de apoio ao Movimento Associativo Desportivo e no âmbito das parcerias 

estabelecidas para a organização de provas desportivas com forte impacto local, regional e, mesmo 

nacional, proponho que a Câmara Municipal delibere a atribuição do seguinte apoio: 
 

. Sociedade Filarmónica Estrela Moitense (20, 21 e 22 de Junho de 2014) 

  XXXIV Sarau Anual de Ginástica – 16.ª GIMNOMOITA – 600 € (seiscentos euros); 
 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 03.06.02.03.05.31 – Apoio à Realização de Eventos 

Desportivos.” 

 

 

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

submetida à votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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7. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CLUBE RECREATIVO DO PALHEIRÃO 

PARA ORGANIZAR O CAMPO DE VERÃO DE BASQUETEBOL 2014 

 

 

“O Clube Recreativo do Palheirão está a organizar o Campo de Verão de Basquetebol, de 30 de Junho a 

05 de Julho, que irá decorrer no Pavilhão Desportivo Municipal, na Moita. Esta iniciativa tem como 

principal objectivo proporcionar actividades desportivas e de convívio entre as crianças e jovens que 

desenvolveram ao longo da presente época desportiva, a modalidade do basquetebol. Esta iniciativa tem 

uma participação de cerca de 60 atletas. 
 

Esta iniciativa permitirá também alargar a oferta à população de actividades durante a pausa lectiva de 

verão, permitindo às crianças e jovens desenvolver práticas desportivas de forma lúdica. 
 

Assim, no âmbito do apoio ao Movimento Associativo Desportivo para o desenvolvimento e promoção da 

prática desportiva, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere a atribuição de um subsídio ao 

Clube Recreativo do Palheirão, no valor de 600 € (seiscentos euros), para realizar o Campo de Verão 

2014. 
 

O apoio referido acima tem cabimento na rubrica 03.06.02.03.05.31 – Apoio à Realização de Eventos 

Desportivos.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pela Srª Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

8. AUXÍLIOS ECONÓMICOS – MANUAIS ESCOLARES 

 

 

“ No âmbito da legislação em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei nº 55/2009 de 02 de Março, procede 

anualmente o Município da Moita à transferência dos subsídios de auxílios económicos para os 

Agrupamentos de Escolas do Concelho. 
 

Deste modo, estarão garantidas as condições de aquisição de manuais e materiais escolares, dos alunos 

carenciados do Concelho, tendo em vista a promoção da igualdade de oportunidades no acesso à escola, e 

o combate ao abandono escolar. 
 

Cumprindo os procedimentos contabilísticos a que estão sujeitas, as escolas têm ainda que enviar as 

verbas transferidas para o Instituto de Gestão do Crédito Público que, passado cerca de um mês, as 

reenviará às escolas já com ordem de despesa. 

 

Assim, vimos propor a transferência das verbas constantes no mapa seguinte,  
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Agrupamentos de Escolas 

 

Valor do Subsídio  

 

Vale da Amoreira 12 000,00 € 

D. João I 4 500,00 € 

Mouzinho da Silveira 10 500,00 € 

José Afonso 6 500,00 € 

Fragata do Tejo 4 000,00 € 

Moita 6 500,00 € 

 44 000,00 € 

 

A verba a transferir – 44 000.00 € (quarenta e quatro mil euros) – foi calculada por estimativa, com base 

nos dados apurados no processo de ASE do ano letivo 2013/2014. 
 

Serão ainda submetidos à Câmara Municipal os critérios de atribuição de subsídios, logo que seja 

publicado o Despacho que regulará as condições de aplicação das medidas de Ação Social Escolar, da 

responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e do Município, para o ano letivo 2014/2015. 
 

Concluído o procedimento de Auxílios Económicos, os valores serão acertados com cada Agrupamento, 

de acordo com os comprovativos dos alunos subsidiados. 
 

A verba a transferir terá efeitos financeiros na rubrica 03 0602030536 “Auxílios Económicos”, cuja 

dotação atual é de 63. 858.88 Euros.” 

 
 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

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

 

 

9. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº 03, COM A ATIVIDADE DE MÓVEIS NA FEIRA 

MENSAL DA MOITA 

 

 

“No dia dezanove do mês de maio do ano de dois mil e catorze, foi rececionado requerimento em nome 

da empresa Móveis Tenreiro, Lda., com sede na Rua 31 de janeiro, nº 18, Vale de Milhaços - Corroios, 

adjudicatária do espaço de venda nº 03, com a atividade de móveis, na feira mensal, no qual solicitava a 

desistência do direito ao uso do mesmo.  
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Assim, proponho: 
 

Que ao abrigo da alínea c) do Art. 28º do Regulamento da Atividade de Comercio a Retalho não 

Sedentária do Município da Moita, seja aceite a renúncia da titular.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

10. REGIME DE LICENCIAMENTO DOS RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS – 

COMISSÃO DE VISTORIAS 

 

 

“O Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, estabelece o regime de licenciamento dos recintos 

itinerantes e improvisados, bem como as normas técnicas e de segurança aplicáveis à instalação e 

funcionamento dos equipamentos de diversão instalados nesses recintos. 
 

De acordo com o n.º 2 dos artigos 6.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, no que 

concerne aos recintos itinerantes e improvisados respetivamente, poderá existir a realização de uma 

vistoria, sempre que a entidade licenciadora considere necessária.    
 

Tendo a Câmara Municipal, de acordo com o artigo 3.º, do supra citado diploma legal, a competência do 

licenciamento relativo à instalação dos recintos itinerantes e improvisados, e não estando previsto no 

diploma a entidade competente para a nomeação, assim como a composição da comissão de vistorias, 

proponho que a mesma seja composta pelos membros infra referidos, consoante o tipo de recinto, 

estabelecimento ou atividade a vistoriar: 
 

a) Dois técnicos a designar pela Câmara Municipal, tendo, pelo menos um deles, formação e 

habilitação legal para assinar projetos previstos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho; 

b) Um engenheiro eletrotécnico; 

c) Um representante do Serviço Nacional de Bombeiros; 

d) Um representante da autoridade de saúde competente; 

e) O veterinário municipal.” 

 

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

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

 

 

11. REALIZAÇÃO DAS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM - 2014 

 

 

“As Festas em honra da Nossa Senhora da Boa Viagem assumem-se como um evento festivo de maior 

relevância e tradição no concelho da Moita. Expressão duma vivência democrática e duma afirmação 

cultural e económica que hoje ultrapassa os limites geográficos do nosso Concelho, tem já significado, 

importância e agenda nas gentes e nas atividades do nosso país.  
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A mesma alia as vertentes da tradição cultural e religiosa. A Procissão, a Festa Brava e as Largadas, a 

Tarde do Fogareiro, a celebração do Dia do Município e as distinções a atribuir a entidades e 

personalidades, os eventos desportivos e a realização de vários espetáculos são as principais referências.  
 

Assim sendo, nas Festas da Moita têm lugar atividades muito diversas, que não se reconduzem apenas ao 

exercício da atividade comercial. 
 

De facto, visa-se essencialmente com tal evento, o apoio ao desenvolvimento local mediante a promoção 

e desenvolvimento de atividades artesanais e manifestações etnográficas de interesse local, bem como a 

promoção e divulgação dos valores concelhios e o desenvolvimento de iniciativas de cariz cultural que 

possibilitem a mostra das potencialidades do Município e da região onde se insere, os traços 

característicos de história e cultura do concelho, bem como a recreação pública. 
 

Acessoriamente, participam igualmente neste evento, agentes que exercem atividades de cariz económico.  
 

Mostra-se necessário que o Município realize o enquadramento e disciplina do evento. 

 

Assim, proponho que, ao abrigo do disposto na alínea ff) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal delibere: 

 

1. Aprovar a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem nas condições 

anexas à presente proposta, dela fazendo parte integrante. 
 

2. Conferir, ao abrigo dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, ao 

Exmo. Sr. Vereador João Miguel da Silva Romba, as competências previstas nos números 16.1, 

16.2, 18.6, 20.2, 20.4, 21.2, 23.2, 28.3, 30.1 e 32 que constam das condições anexas à presente 

proposta.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada e explicada pelo Sr. Presidente. 

 

 

12. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MOITA 

 

 

“Considerando que: 

 

1 – As atividades desenvolvidas no comércio tradicional e local funcionam como polos de importantes 

trocas comerciais e de criação de emprego; 
 

2 - O agravamento dos problemas económico-sociais, intimamente ligados às diferentes políticas 

governamentais, tem tido repercussões nefastas no comércio tradicional e local do concelho da Moita; 
 

3 – Constata-se uma dificuldade crescente dos diferentes empresários em honrar os seus compromissos, 

incluindo as taxas de ocupação do espaço público;  
 

4 – A Câmara Municipal pretende incentivar a criação de espaços de convívio e lazer que, ao mesmo 

tempo, possam funcionar como importantes fontes de receita para os empresários;  
 

5 – Face aos fatores referidos nos pontos anteriores, existe uma necessidade premente em incentivar a 

atividade desenvolvida pelo comércio tradicional e local, podendo atuar como forma de fixar os atuais 

empresários e incrementar, num período difícil, o surgimento de novas atividades.  
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Assim, propõe-se que: 
 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo das alíneas k) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita para efeitos de aprovação, nos 

termos dos artigos 112.º n.º7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, das alíneas b) e g) do n.º 1 

do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, dos artigos 114.º a 119.º do Código do Procedimento 

Administrativo, do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, 

de 31 de dezembro e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, nos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2012, de 11 de julho, a alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, em anexo à 

presente proposta e que dela faz parte integrante. 

 

Anexo: Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

Sr. Presidente – Disse que esta proposta tem como cerne a alteração a vários artigos, mas o importante é 

que o proposto é uma redução de 50% no valor das taxas cobradas relativamente ao licenciamento de 

toldos e esplanadas, sendo que os fundamentos da proposta são que a Câmara Municipal entende que a 

atividade do pequeno comércio é importante, porque é o tecido económico básico do Município e 

portanto foi intenção da Câmara favorecer o pequeno comércio em termos, por exemplo, da isenção da 

derrama, de redução de taxas e foi ainda, deliberado no final no ano transato que não haveria qualquer 

aumento das taxas praticadas no Município, no entanto aconteceu uma coisa imprevista, ou seja com 

entrada em vigor das Leis do chamado Licenciamento Zero a Câmara Municipal teve que alterar os seus 

regulamentos e ao serem alterados e adequados à Lei tiveram que ser refeitos alguns critérios e alguns 

valores de algumas taxas e com isso aconteceram duas coisas, a primeira foi que um conjunto de 

procedimentos que antes estavam sujeitos a licenciamento deixaram de estar e ficam sujeitos apenas à 

entrega das meras Comunicações Prévias e como deixou de haver licenciamento, mas o procedimento 

existe, foi criada uma taxa, que é nova, para o mesmo, e o que se constatou hoje que não se constatou na 

altura foi que ao criar-se esta taxa estava-se a pensar nos procedimentos relacionados com o Urbanismo, 

onde os licenciamentos eram pagos, não nos apercebemos que esta taxa iria também incidir sobre a mera 

instalação de um toldo novo, que tem a mesma figura que a entrega de uma mera Comunicação Prévia, e 

por isso vai-se ter que ver e refazer, e a outra coisa que aconteceu foi que os critérios de cálculo das áreas 

dos toldos deixaram de ser em metro linear para passar a ser em metros quadrados, o valor da taxa foi 

refeito em termos de alterações mas pensou-se que não teria grande impacto, só que não vimos bem e só 

depois de começar a acontecer é que nos apercebemos que ao aplicar esta taxa basta que um toldo tenha 

dois metros de profundidade para a mesma duplicar, e isto vezes 12 meses, e ainda a taxa passou a ser 

mensal e não anual, e isto porquê, porque detetámos, por exemplo alguém instalava um toldo em Outubro 

e para o licenciar tinha que pagar o ano inteiro e o que pensámos foi cobrar esta taxa mensalmente, só que 

o resultado saiu ao contrário daquilo que era pretendido. Em relação às esplanadas existe uma outra 

questão, que já devia existir há muitos anos e que não tinha nenhuma justificação lógica, que era o 

seguinte, o regulamento tinha três tipos de esplanadas que eram as fechadas, as abertas e as com mesas, 

cadeiras e guarda-sóis, ora se tem mesas, cadeiras e guarda-sóis é uma esplanada aberta e corrigimos isso, 

neste regulamento, passando a haver só dois tipos de esplanadas, abertas e fechadas, só que as pessoas 

para além de pagarem a tal Comunicação Prévia passaram também a pagar esplanada aberta que tem uma 

diferença e que fez aumentar também a dita taxa. Ora a consequência disto tudo é que se tem que fazer 

uma alteração ao Regulamento, mas para ser feito precisa-se de tempo, porque exige um período de 

inquérito público, apreciação dos órgãos, uma análise mais detalhada, para que não se voltem a cometer 

erros e não há tempo para o fazer em tempo útil de forma a parar esta questão que está a ser provocada às 

pessoas de estarem a pagar um valor excessivo, portanto a solução que temos é propor esta medida 

extraordinária a aplicar-se, unicamente ao ano de 2014 e desde o seu início, ou seja esta proposta ao ser 

aprovada, a Câmara Municipal irá fazer o acerto de contas e será devolvido às pessoas o dinheiro que 

pagaram em excesso, portanto a aplicação será desde 1 de Janeiro até ao fim do ano de 2014 e com uma 

redução de 50%, no entanto não temos a certeza, nem é garantido que mesmo assim para algumas 

situações não haja algum aumento em relação ao que pagavam antes, mas a acontecer será um aumento 

ligeiro, e para outras pessoas será uma diminuição, mas de qualquer maneira pensamos que é a medida 

possível e adequada neste momento para dar resposta a esta questão. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Disse já terem trocado algumas ideias e é evidente que o “bruá” foi tanto 

que o executivo está hoje a aprovar com uma proposta que lhes foi apresentada hoje, e com o que lhes foi 

apresentado ficamos com as dúvidas em relação ao que o Sr. Presidente disse em último, que é em alguns 

casos continuará a haver aumentos e eventualmente nalguns casos haverá também descidas mas isso hoje 

não é possível saber, quer com isto dizer que ao estarem a aprovar, e irão votar a favor, não sabem caso a 

caso, como é que os valores irão ficar, porque os comentários que lhes haviam feito eram que os 

aumentos eram substanciais, e ficaram com dúvidas um pouco porque a proposta foi apresentada hoje e 

não possuem documentação para comparar, portanto os vereadores do PS vão ficar atentos, embora 

aprovemos porque partimos do ponto de vista de que vai haver já uma descida, para sabermos se não vão 

ficar, ainda, casos complicados que traremos novamente a reunião, como fizemos desta vez. Disse estar 

ainda com dúvidas sobre aquelas pessoas que foram cumpridoras e que já pagaram, e ainda outro 

pormenor, pensa que só entra em vigor após a aprovação da Assembleia Municipal, o que significa que 

havia pessoas que estavam preocupadas até sexta-feira passada com os pagamentos e não sabe como é 

que a situação está porque lhes deram a entender para irem na próxima semana, afinal não é uma semana 

são duas, de facto há também que clarificar as informações que são dadas aos utentes que estão 

envolvidos neste processo porque segundo relatos que lhe fizeram a situação não era nada clara, portanto 

vão votar a favor mas vão ficar atentos. 

 

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

submissão à Assembleia Municipal. 

 

 

E 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 quarenta cinco 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 gravadas 

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

 

 

 

                             O PRESIDENTE DA CÂMARA                               

 

 

 

                    ______________________________________ 

    

 

 

                       A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                                 ______________________________________ 


