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Aos quatro dias do mês de Junho do ano dois mil e catorze, nesta Vila da Moita, na Sala de Reuniões do 

Edifício Sede do Município, pelas quinze horas, reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do 

Sr. Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, João Miguel da 

Silva Romba, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Edgar Manuel de Almeida Cantante.  

 

De  notar a ausência da Srª Vereadora Vivina Maria Semedo Nunes por se encontrar ao serviço do 

Município. 

 

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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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- A posição atual do Orçamento da Receita do presente ano, o resumo da posição do Orçamento da 

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara Municipal.  

 

 

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

período antes da ordem do dia. 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo informou do falecimento do Sr. Manuel Fernando Dias Tavares da Silva. 

 

 Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse querer abordar, novamente, o assunto do palácio dos Condes de 

Sampaio, em Alhos Vedros, assunto que já havia falado na última reunião pública, dizendo que pensa ser 

uma boa ideia fazer-se uma visita ao mesmo para que se possa avaliar o estado em que se encontra, tanto 

exteriormente como no seu interior, e como não está de acordo com a informação que o Sr. Presidente deu 

porque pensa que poder-se-á fazer qualquer coisa com aquele edifício, gostaria que lhes fosse possibilitado 

a visita solicitada. 

 

Sr. Presidente – Disse que a visita pode ser agendada, no entanto tem que se aferir com a fábrica da 

disponibilidade de se facultar a entrada, quanto ao resto pensa não ser uma questão de convencimento, ou 

não, é sempre e só uma questão de euros e como já disse várias vezes, todas as opções são possíveis é só 

preciso dizer o que se faz e o que não se faz com a afetação de dinheiro. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Já havia referido, na reunião atrás citada, no entanto relembrou as 

intervenções que foram feitas no Moinho de Maré, acrescentando que tem consciência que não há dinheiro 

mas poder-se-ia fazer o que a Santa Casa da Misericórdia fez, por exemplo, no hospital de Alhos Vedros, 

em que arranjou e pintou as paredes exteriores, ficando o edifício com outro aspeto e como a freguesia está 

tão degradada qualquer coisa que se faça é bem-vindo e é um exemplo e uma referência. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que a fachada deste edifício está em pior estado que a do hospital e também não 

tem comparação com o Moinho de Maré porque este foi só arranjado e recuperado uma vez que as paredes 

só tinham salitre e ainda assim independentemente do valor que seja necessário, a questão é sempre a 

mesma, o que é que não se faz para se puder fazer aquilo.   
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Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Em relação ao assunto levantado disse que não há dúvidas que existem 

muitas dificuldades de ordem financeira, mas no entanto, aquele edifício tem um histórico muito 

interessante, relembrando que uma técnica da Câmara Municipal apresentou uma investigação, muito 

completa daquele edifício que era importante divulgar, daí fazer a sugestão de, na sequência da tal 

sinalética dos monumentos históricos que se ficou de fazer e que com certeza estará feita aquando das 

Comemorações do Foral, poder-se-ia colocar um painel com um histórico sobre o edifício. Adiantou ainda, 

se não haveria hipótese de se fazer uma pesquisa em termos de algumas candidaturas, até em termos 

europeus, de salvaguarda de algum património histórico significativo, e se se conseguir restaurar o edifício 

dar-lhe posteriormente uma utilidade pública, porque não como arquivo histórico com núcleos de 

documentação.  

Disse ainda que do outro lado do esteiro existe um edifício que muitas pessoas se interrogam se seria onde 

o rei ficou, não sabendo se o mesmo é particular, apesar de estar em grande estado de degradação dever-se-

ia confirmar junto dos particulares para que se permitisse uma escavação arqueológica a fim de se poder 

indagar da importância histórica, também, daquele espaço. 

Mostrou a sua disponibilidade para estar presente na visita proposta na intervenção anterior. 

 

Sr. Vereador Vitor Duarte – Pediu um pequeno esclarecimento, nomeadamente se o espaço que era da 

antiga GEFA, e que está ao lado do palacete, ainda é propriedade privada e quem é o seu proprietário, tendo 

colocado esta questão porque há alguns anos atrás quando se procurou criar um centro de treino para a 

ginástica de competição no Concelho colocou-se a hipótese daquele espaço ser cedido para a criação desse 

mesmo centro, tendo sido impossível por ser propriedade privada e o mesmo estar em situação de haver 

processos em tribunal. 

 

Sr. Presidente – Informou que a antiga fábrica, tanto de um lado da estrada como do outro, ou seja a antiga 

GEFA e GUSTON são propriedade de um fundo imobiliário chamado Refundos, que é um fundo 

imobiliário ligado a um grupo bancário, e o palacete veio à posse da Câmara Municipal como pagamento, 

em espécie, de taxas em dívida de processo de licenciamento, ainda da antiga fábrica, depois disso andaram 

a apresentar projetos, ainda esboçados, de aproveitamento e reutilização do espaço das antigas fábricas e no 

âmbito desses projetos propunham também, um pagamento em espécie, nomeadamente com o rés-do-chão 

do edifício de esquina, proposta que a Câmara Municipal, na altura, ponderou porque poderia ser um bom 

espaço para a instalação do arquivo municipal, mas após efetuada uma visita ao local com os técnicos da 

Câmara verificou-se um grande problema, que é mortal para qualquer arquivo, que é a humidade, portanto 

esta solução ficou fora de questão porque todo o isolamento sairia mais caro que outras possíveis soluções, 

portanto essa hipótese ficou anulada e as intenções da imobiliária também desapareceram com a crise e 

nunca mais voltaram a falar do assunto. 

Em conclusão a Câmara Municipal é possuidora só do edifício do Palacete e não existem perspetivas, pelo 

menos neste mandato, de poder vir a ser proprietária de mais alguma coisa.  

Sobre o edifício da Quinta de S. Pedro, de facto, sem haver certezas de que aquele edifício poderia ter 

importância histórica, ninguém consegue avançar, já houve tentativas quer por parte da Câmara quer por 

parte individual de se poderem efetuar escavações mas nunca houve, nem há, autorização, e os proprietários 

não aceitam sequer conversar e também nunca autorizaram a entrada de ninguém. E como nunca houve 

nenhuma demonstração do ponto de vista histórico que o edifício fosse levado a uma valorização ou 

classificação histórica que permitisse depois uma intervenção coerciva acaba-se por estar neste círculo 

vicioso que não podemos lá ir para demonstrar que o edifício é importante como não mostramos que o 

edifício é importante não podemos lá ir. 

Sobre as candidaturas, a Câmara Municipal acompanha tudo o que é programas e candidaturas que vão 

surgindo, mas existem dois problemas, o primeiro de caracter geral, porque é para todo o País, é que 

praticamente quase não existem programas que apoiem a intervenção física na conservação de 

monumentos, por outro lado há o crescimento de dificuldades pelo facto de estarmos na área Metropolitana 

de Lisboa, e esta ter agravantes para tudo isto, porque as limitações de acesso a fundos são maiores nesta 

região do que nas regiões consideradas mais pobres do País, e mesmo aí quando existem alguns programas 

de financiamento as comparticipações são muito reduzidas. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que os eleitos do PS têm uma Saudação a propor à Câmara Municipal 

que passou a ler e que abaixo se transcreve: 

 

Saudação ao Rugby Vila da Moita 

 

“A Câmara Municipal da Moita, reunida no dia 4 de junho de 2014, saúda o Rugby Vila da Moita pela 

brilhante conquista do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, feito atingido no passado sábado no Estádio 

Universitário de Lisboa. 
 

Com esta conquista, o Rugby Vila da Moita participará na próxima época desportiva no Campeonato 

Nacional da 1ª divisão na referida modalidade de Rugby, corolário do magnífico trabalho desenvolvido 

pelo clube nos últimos anos. 
 

A Câmara Municipal da Moita saúda pois os atletas, treinadores e dirigentes do clube pelo empenho e 

dedicação que possibilitaram a obtenção do título de campeões nacionais da 2ª divisão da modalidade de 

Rugby.” 

 

 

Após a leitura da Saudação foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer dar as felicitações à equipa de Rugby estando de acordo 

que se faça esta Saudação, como a outras equipas e outros atletas individuais que merecem sempre 

referência. 

 

Foi a Saudação ao Clube Rugby da Moita aprovada por unanimidade, tendo sido também aprovado dar 

conhecimento ao Clube e à respetiva Federação. 

 

Foi ainda presente um Voto de Pesar ao falecimento do Sr. Tavares da Silva que abaixo se transcreve: 

 

 

Voto de Pesar 
 

“Manuel Fernando Dias Tavares da Silva foi um reconhecido cidadão da freguesia da Moita, terra que 

adotou como sua há mais de três décadas. 

 

Tavares da Silva, como todos o conheciam, faleceu no dia 4 de junho de 2014. 

 

Cidadão atento, interessado e ativo procurando perceber sempre tudo o que o rodeava, denunciando, 

criticando e enaltecendo a vida do seu município e das suas freguesias, estava também ligado às causas 

humanitárias, ocupando, atualmente, um cargo de direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Moita. 

 

Tavares da Silva chegou à vila da Moita como trabalhador da Caixa Geral de Depósitos, ajudando à 

implementação desta instituição bancária na freguesia, e através da sua vida profissional foi travando 

amizade e conhecimento com todos aqueles que hoje lhe prestam homenagem. 

 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 4 de junho de 2014, expressa à família de Manuel Fernando 

Dias Tavares da Silva o seu voto de pesar pelo seu desaparecimento.” 
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Sr. Presidente – Deu uma explicação um pouco mais extensa, especialmente para os vereadores que estão 

pela primeira vez, sobre a homenagem que a Câmara Municipal faz, no Dia do Município, a cidadãos e 

instituições do Concelho que mais se distinguiram nas várias vertentes, atribuindo Medalhas Municipais, 

sendo que existe um Regulamento próprio do qual constam quatro distinções específicas que enumerou e 

especificou. Mais acrescentou que estas homenagens são prestadas, publicamente, no Dia do Município, 

mas existe uma aprovação prévia por parte da Câmara Municipal que normalmente ocorre por esta altura do 

ano, solicitando que pensassem no assunto e fizessem chegar as propostas com alguma antecedência para 

que todos possam ter conhecimento e para que na primeira reunião de Julho se possa discutir e deliberar 

sobre as homenagens a prestar no ano de 2014. 

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO TAURINO DA MOITA 

 

 

“O Conselho Taurino da Moita foi criado em 2003 na sequência de uma proposta da Secção de Municípios 

com Atividade Taurina, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, para a criação de estruturas 

locais de apoio à atividade taurina municipal. Este organismo teria “como objetivo articular a festa de 

touros, incentivar vocações, manter em diálogo todos os sectores da festa e a administração, de forma a 

criar um bloco com certo peso para colaborar com os sectores de informação, de modo a contribuir para 

que a tauromaquia possa ser conhecida e respeitada por outros segmentos da nossa sociedade.”, conforme 

refere a proposta aprovada pelo Conselho Directivo da ANMP em 23 de julho de 2002. 
  

Volvidos 11 anos sobre a criação desta estrutura, que reúne no concelho da Moita os principais agentes 

taurinos e que tem procurado servir de elo de ligação na promoção da atividade taurina e do nome do 

Município, considera-se oportuna a implementação de alterações ao Regulamento do Conselho Taurino que 

se fundamentam na necessidade de reformular a sua constituição, a periodicidade das suas sessões e de 

consagrar a criação do Prémio Temporada.  
 

A presente proposta de alteração ao Regulamento do Conselho Taurino da Moita foi aprovada por 

unanimidade dos membros presentes na reunião realizada a 10 de março de 2014, e após deliberação pela 

Câmara Municipal deve ser remetida à Assembleia Municipal para aprovação.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Sobre a proposta apresentada disse por se tratar de uma questão que é um 

bocado controversa, porque existem pessoas que gostam e outras não, pensando que as autarquias não se 

deveriam envolver neste assunto deveriam deixar estas situações para a sociedade civil, vai-se abster 

explicando as suas razões e fundamentando o seu sentido de voto com a leitura de algumas passagens do 

Regulamento com as quais não concorda até porque não se revê com elas. 
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Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Em relação à alteração ao Regulamento disse que se vai abster porque 

também considera que este tema é controverso, e pensa que a Câmara Municipal não se deveria envolver 

diretamente nestes assuntos tauromáquicos, porque para além de meter questões empresariais como por 

exemplo os cartazes das touradas existe na comunidade pessoas que se dedicam a isto, que tem tempo, 

predisposição e que defendem as touradas, portanto pensa que a Câmara Municipal entrar nisto é uma 

situação um pouco forçada até porque se faz parte da situação das touradas também teria que o fazer 

noutras áreas, dando alguns exemplos de Conselhos que supostamente também deveriam haver e que a 

Câmara Municipal também deveria fazer parte. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que tem que se ter a consciência que o Concelho tem fortes tradições 

taurinas e a Câmara Municipal entendeu, sob orientação do Conselho Diretivo da Associação de 

Municípios criar este Conselho Taurino e tem que se perceber que o Concelho tem uma série de 

profissionais e amadores no toureio, nomeadamente forcados, matadores, bandarilheiros e até o pessoal que 

faz as farpas, portanto acaba por ser uma “indústria” e o papel dos eleitos neste Conselho Taurino é 

defender estas pessoas, as empresas concessionárias e a Sociedade Moitense de Tauromaquia, fazendo com 

que tenham em conta que existem profissionais do toureio mas também bandas de música e uma série de 

agentes taurinos que devem ser levados em conta aquando da construção dos carteis. 

 

 

Após a discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com três 

abstenções, duas do PS e uma do BE. 

A proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal. 

 

 

2. DESIGNAÇÃO DOS JÚRIS DOS PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE 

DIRIGENTES 

 

 

“A Lei nº 49/2012, de 29 agosto, que procede à adaptação à Administração Local da Lei nº 2/2004, de 15 

de janeiro, republicada pela Lei nº 64/2011, de 22 dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, introduziu alterações no 

recrutamento dos cargos dirigentes, nomeadamente no que concerne à forma de designação e composição 

do Júri. 
 

Nos seus termos, o júri do recrutamento, composto por um presidente e dois vogais, é designado por 

deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de acordo com o preceituado no 

nº 1 do art.º 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto. 
 

O presidente é designado de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e 

integridade pessoal, e os vogais são designados de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos 

recursos humanos ou da administração local autárquica, de acordo com o determinado nos números 2 e 3 

do citado artigo.   
 

Pelo meu despacho nº 15/XI/PCM/2014, foram abertos procedimentos concursais para recrutamento de 

dirigentes intermédios, tornando-se agora necessário proceder à designação dos respetivos júris. Assim 

propõem-se que a Câmara Municipal, ao abrigo e nos termos do art.º 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de 

agosto, proponha à Assembleia Municipal a designação dos seguintes júris para os procedimentos 

concursais a seguir indicados: 
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Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

 
Presidente- Dr. Paulo Eduardo Matias Gomes Pacheco 

                Diretor do Departamento de Administração e Desenvolvimento Organizacional. 

                C. M. Palmela 

 

1º Vogal- Dra. Elsa Cristina Morais Lopes 

                Diretora do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas 

                C. M. Setúbal 

 

2º Vogal- Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

                Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

                C. M. Moita 

 
Diretor do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

 
Presidente- Dra. Elsa Cristina Morais Lopes 

                Diretora do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas 

                C. M. Setúbal  

 

1º Vogal- Prof. Luis Miguel Liberato Batista 

                Diretor do Departamento de Cultura, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social 

                C. M. Setúbal 

 

2º Vogal- Engª. Maria João Marta Alves Perdiz 

                Diretora do Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

                C. M. Moita 

 
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos 

 
Presidente- Eng.º Jorge Eduardo Bico Moura Didelet 

                Diretor do Departamento de Conservação e Segurança de Instalações  

                C.M. Seixal 

 

1º Vogal- Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

                Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Dr. Antonio Manuel Palhas de Jesus Pereira 

                Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

                C. M. Moita 

 
Chefe da Divisão de Administração e Finanças 

 
Presidente- Dra. Claudia Alexandre Santos 

                 Chefe da Divisão de Recursos Financeiros 

                 C. M. Alcochete 

 

1º Vogal- Dr. Pedro Jorge Marcelino Ferreira 

                Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

                C. M. Moita 

 

 2º Vogal- Eng.º Pedro Vasco Neves Rodrigues 

                Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

                C. M. Moita 
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Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

 
Presidente- Dra. Carla Ribeiro 

                  Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

                  C. M. Barreiro 

 

 1º Vogal- Arq. Carlos José Gonçalves Matos 

                 Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

                 C. M. Moita 

 

2º Vogal- Dra. Lígia Maria Costa Carvalho 

                Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

                C. M. Moita 

 
Chefe da Divisão da Cultura e Desporto 

 
Presidente- Dr. António Manuel Palhas de Jesus Pereira 

                Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

                C. M. Moita 

 

1º Vogal- Dra. Maria da Conceição Silva Lopes 

                Chefe da Divisão de Educação 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

                Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

                C. M. Moita 

 
Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

 
Presidente- Prof. Luis Miguel Liberato Batista 

                 Diretor do Departamento de Cultura, Educação, Desporto Juventude e Inclusão Social 

                 C. M. Setúbal 

 

1º Vogal- Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 

                Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Eng.º Pedro Vasco Neves Rodrigues 

                Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

                C. M. Moita 

 
Chefe da Divisão de Educação 

 
Presidente- Prof. Antonio Manuel Ferreira Nabiça 

                 Chefe da Divisão de Equipamentos e Recursos Educativos 

                 C.M. Seixal 

 

1º Vogal- Dra. Fernanda Maria Pereira Rolo 

                Chefe da Divisão de Educação e Intervenção Social 

                C. M. Palmela 

 

2º Vogal- Maria Ana da Silva Miguel Judas  

                Chefe da Divisão de Cultura e Desporto  

                C.M. Moita 
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Chefe da Divisão de Espaços Verdes 

 
Presidente- Eng.º Sérgio Emílio Alves Rebelo 

                 Diretor do Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes 

                 C. M. Almada 

 

1º Vogal- Dra. Maria da Conceição Silva Lopes 

                Chefe da Divisão de Educação 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Engª. Mariana Adélia Risso Pais André 

                Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

                C. M. Moita 

 
Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

 
Presidente- Dra. Maria Helena Vinagre Bento Santos 

                Diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura 

                C. M. Moita 

  

1º Vogal- Dr. Pedro Jorge Marcelino Ferreira 

                Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Constança Maria Benedito Andrez 

                Chefe da Divisão de Espaços Verdes 

                C.M. Moita 

 

Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente 

 
Presidente- Eng.º Sérgio Emílio Alves Rebelo 

                 Diretor do Departamento de Salubridade Espaços Verdes e Transportes 

                C. M. Almada 

 

1º Vogal- Dra. Ligia Maria Costa Carvalho 

                Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Arq. Carlos José Gonçalves Matos 

                Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

                C. M. Moita 

 
Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

 
Presidente- Eng.º Sérgio Emílio Alves Rebelo 

                 Diretor do Departamento de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes 

                 C. M. Almada 

 

1º Vogal- Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 

                Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Arq. Carlos José Gonçalves Matos 

               Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

               C. M. Moita 
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Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

 
Presidente- Dra. Carla Ribeiro 

                 Chefe da Divisão de recursos Humanos 

                 C. M. Barreiro 

 

1º Vogal- Engª. Mariana Adélia Risso pais André 

               Chefe da Divisão de Serviços Urbanos 

               C. M. Moita 

 

2º Vogal- Engª. Eduarda Maria Alves Gomes 

               Chefe da Divisão de Salubridade e Ambiente 

               C. M. Moita” 

 
Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

 
Presidente- Dra. Elsa Cristina Morais Lopes 

                 Diretora do Departamento de Ambiente e Atividades Económicas 

                 C. M. Setúbal 

 

1º Vogal- Dr. Jorge Humberto Noé Quinteiro Gonçalves 

                Chefe da Divisão de Administração e Finanças 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Dra. Maria Ana da Silva Miguel Judas 

                Chefe da Divisão de Cultura e Desporto 

                C. M. Moita 

 
Dirigente do Gabinete Jurídico 

 
Presidente- Dr. António Manuel Palhas Jesus Pereira 

                 Diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos 

                 C. M. Moita 

 

1º Vogal- Dr. Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves 

                Chefe da Divisão de Recursos Humanos 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Eng.º Pedro Vasco Neves Rodrigues 

                Chefe da Divisão de Obras e Oficinas 

                C. M. Moita 

 
Dirigente do Gabinete de Informação e Relações Publicas 

 
Presidente- Dra. Ligia Maria Costa Carvalho 

                 Chefe da Divisão de Assuntos Sociais 

                 C. M. Moita 

 

1º Vogal- Dr. Pedro Jorge Marcelino Ferreira 

                Chefe da Divisão de Desenvolvimento Económico 

                C. M. Moita 

 

2º Vogal- Dra. Maria Ana da Silva Miguel Judas 

               Chefe da Divisão de Cultura e Desporto 

               C. M. Moita.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que o PS, como é normal sempre que existe a proposta de júris 

abstém-se, e é essa a posição que vão adotar, também, desta vez, ainda assim e tentando levar em 

consideração a argumentação do Sr. Presidente, a verdade é que nos dá a entender que isto parece que é 

tudo para fazer de conta, porque isto é um pouco a continuidade dos dirigentes que já havia e como tal é 

uma forma de reorganizar os serviços, tem que haver o concurso, mas digamos, que é uma forma de manter 

alguns deles, que pensa estarem hoje em substituição, e então é uma forma de manter as mesmas pessoas e 

desse ponto de vista mais se legitima a posição dos eleitos do PS. Seguidamente disse que compulsado o 

despacho vê-se quais são os cargos que vão a concurso e diz depois quais são as áreas de recrutamento e 

aquilo que se dá a entender, nalguns casos, é que são cargos para determinadas pessoas que já vêm na 

sequência do que já desempenham na Câmara, porque por vezes a licenciatura requerida não tem tanto a 

ver com o lugar em causa, também verificou que nos júris propostos estão pessoas que vão também, agora, 

ser recrutadas, e por tudo isto justifica-se o sentido de voto do PS. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que os atuais dirigentes, em regime de substituição, estão propostos também 

para integrarem concursos, houve a cautela de não colocar pessoas com cruzamentos, ou seja, de alguém 

estar a ser júri de alguém que por sua vez é júri do seu próprio concurso, mas evidentemente que teve que 

se colocar estas pessoas porque não temos outra forma, uma vez que quem integra os júris têm que ser 

pessoas de nível hierárquico idêntico ou superior, e portanto tem que se recorrer aos que existem e 

complementá-los com técnicos ou dirigentes de outros municípios que se disponibilizaram, assim como os 

nossos técnicos também se disponibilizaram para ser júris noutros locais. Disse ainda que para os 

concursos, como é óbvio, são cumpridos os requisitos que a Lei impõe e são concursos abertos a quem 

cumpra esses mesmos requisitos, portanto irão com certeza concorrer técnicos da Câmara como 

previsivelmente também muitas pessoas de fora, portanto não existe garantia nenhuma que seja a pessoa 

que foi nomeada em regime de substituição que irá ocupar o lugar. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Quis reforçar o que já havia dito, dizendo que o inteiramente aberto não é 

fácil de entender quando o Chefe da Divisão de Recursos Humanos tem que ter uma licenciatura em 

Direito, porque poderia ser licenciatura em muitas outras áreas, a Licenciatura em Sociologia para um 

Chefe da Divisão de Assuntos Socais, poderia ser de muitas outras áreas e a Licenciatura em História de 

Arte para Chefe de Divisão de Cultura e Desporto, esse então poderia ser muito mais alargado, foi só isso 

que quiseram dizer e dessa forma legitimar o sentido de votação dos eleitos do PS. 

 

 

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

abstenções do PS e uma do BE. Submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

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

 

 

3. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 

 

“A Câmara Municipal promove anualmente o Torneio das Colectividades do Município da Moita em 

Atletismo – Atletismoita. Este torneio decorre ao longo de toda a época desportiva e é organizado em 

conjunto com os Clubes do concelho que se dedicam a este desporto. 
 

Cada um dos clubes é responsável pela organização de uma das provas que decorre na sua área de 

influência. 
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A Câmara Municipal tem o compromisso de apoiar cada prova com um subsídio de 600 € (seiscentos 

euros). 
 

Nesse sentido proponho: 

. Clube Amigos do Atletismo da Moita (09.06.2014) 

  XII Milha Nocturna da Moita – 600€ (seiscentos euros) 
 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 252/22/07 – ATLETISMOITA – 03.02.03.05.07” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

 

“No âmbito do conjunto de acções que integram o Programa Municipal de Preservação e Valorização da 

Cultura Marítima inclui-se o artesanato de embarcações em miniatura, a memória de um saber fazer que se 

encontra associado à actividade fluvial que em tempos teve uma importância fundamental no contexto 

económico da margem sul do Tejo. A evocação desta memória de transportes, representada nas miniaturas 

dos barcos tradicionais faz hoje parte integrante do nosso património imaterial e da nossa identidade 

colectiva. 

 

Ora a preservação destes saberes faz-se através da construção de pequenas embarcações, de diferentes 

tipologias e na transmissão de conhecimentos, de forma a não deixar morrer esta tradição. É neste sentido 

que o imaginário marítimo dos artesãos se materializa, produzindo miniaturas que são verdadeiras peças 

artísticas, quer na sua construção, quer na sua decoração. Por conseguinte, este artesanato não só é 

representativo do Concelho da Moita, como é também um símbolo de uma actividade florescente que teve o 

seu fim de ciclo, no início da segunda metade do século XX. Em suma, este legado cultural honra as suas 

gentes e a sua história, pela carga memorial que transmite e pelo lavor artístico que os seus autores lhe 

imprimem, diferenciando-se o trabalho uns dos outros pelo seu cunho pessoal. 

 

Tendo em consideração a importância destas embarcações em miniatura, bem como a dinamização da sua 

produção, com o envolvimento dos artesãos locais, propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor de 100,00€ (cem euros), ao Centro Náutico Moitense para 

subsidiar actividades tradicionais, associadas ao artesanato de miniaturas de embarcações tradicionais do 

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

no Plano e Orçamento do presente ano, com o número 03 06 02 03 05 22.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

5. ISENÇÃO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO DO FÓRUM CULTURAL JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO 

PARA A REALIZAÇÃO DO BB BLUES FEST PELA BBBP – ASSOCIAÇÃO BB BLUES 

PORTUGAL 

 

 

“O BB Blues Fest é um festival que celebra as raízes do Blues e cruza-as visualmente com as origens da 

Baixa da  Banheira. É organizado  pela BBBP – Associação BB Blues Portugal  em parceria com  a Câmara  
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Municipal da Moita e a União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, e realiza-se nos dias 

20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28 de Junho de 2014, na sua 3.ª edição. É um projecto que se pauta por uma 

programação variada, que qualifica a oferta cultural do concelho, e que contempla 7 dias de programação, 

com concertos no auditório e no espaço do café-concerto do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, 

complementados com workshops e uma exposição que estará patente na galeria de exposições. 
  

Trata-se de uma actividade cultural de relevante interesse municipal, que se enquadra nas políticas 

municipais de apoio ao Movimento Associativo, e que a Câmara Municipal pretende apoiar com 

fundamento na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º e alíneas o) e u) do n.º 1, do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro. 
 

Para a realização desta iniciativa, a BBBP – Associação BB Blues Portugal requereu à Câmara Municipal a 

cedência do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, nos dias 20, 21, 24, 25 e 28 de Junho de 2014, e a 

respectiva isenção de pagamento de taxa de utilização, conforme requerimento em anexo. 
  

Pela utilização nos termos requeridos é devido o pagamento de uma taxa no valor de € 2.901,57 (dois mil 

novecentos e um euros e cinquenta e sete cêntimos), à qual acresce IVA à taxa legal em vigor, e que se 

encontra prevista na alínea a) e d), do n.º 1, e alínea a) do n.º 2, do artigo 65.º da Tabela de Taxas, Anexo I 

do Regulamento de Taxas do Município da Moita (RTMM, aprovado em reunião de Assembleia Municipal 

datada de 11 de dezembro de 2009), na redação em vigor. 
  

Esta associação está legalmente constituída através de escritura de 23 de Dezembro de 2013 e é uma 

associação sem fins lucrativos. 
 

Assim, entende-se que o processo se encontra instruído em conformidade com o disposto no artigo 20.º do 

RTMM.  
 

Tratando-se de uma iniciativa com manifesto e relevante interesse municipal propõe-se à Câmara 

Municipal que ao abrigo do n.º 2, do artigo 13.º e do artigo 19.º do RTMM, delibere aprovar a isenção do 

pagamento de taxa de utilização do Fórum Cultural José Manuel Figueiredo à BBBP – Associação BB 

Blues Portugal.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que ao ler a proposta levantaram-se-lhe algumas dúvidas, 

nomeadamente a que correspondia as letras da denominada Associação, também não conhece o trabalho 

desenvolvido pela mesma, perguntando ainda há quanto tempo existe, se é considerada como qualquer 

outra Associação do Concelho e qual o trabalho que desenvolve. 

 

Sr. Vice-Presidente – Explicou que esta atividade era feita pelo Centro de Atletismo da Baixa da Banheira, 

mas alguns dos seus elementos decidiram autonomizar-se, criar a sua própria associação e levaram consigo 

esta atividade e foi assim que nasceu, portanto para a Câmara Municipal esta é uma associação igual a 

muitas outras que existem no Concelho mas com uma atividade e uma missão específica que é a 

apresentada, e também estabeleceram parcerias. 

Sobre a atividade, em si, explicou que os Blues tem muitos seguidores, e no País não havia nenhuma 

associação, fazendo em seguida uma descrição do trabalho efetuado, ao longo dos últimos anos, pela 

associação no que concerne à atividade que esta se predispôs a seguir, relembrando, ainda que este evento 

tem uma programação de grande nível e para além de juntar pessoas de todo o País também já mobiliza 

alguns estrangeiros. 

 

Sr. Presidente – Reforçou, dizendo que a proposta de realização deste evento nasceu há mais de três anos, 

com a cobertura associativa do Centro de Atletismo da Baixa da Banheira, porque na altura um dos 

organizadores era  presidente dessa mesma associação, e assim  existiu durante  dois anos. Mas, é  evidente,  
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que o Núcleo de CABB não é de carácter cultural, muito menos de caracter tão especifico como este e 

portanto neste ano foi entendido, por essas pessoas, formar uma associação especifica destinada apenas a 

esta atividade, e assim foi formada no início do ano, portanto esta associação do ponto de vista da 

existência formal é muito recente, mas do ponto de vista do grupo de pessoas que a compõem já existe 

desde que se iniciou este festival. O Festival iniciou-se com uma dimensão bastante reduzida, pensa que 

com dois espetáculos, no ano transato alargou-se teve um conjunto de espetáculos, não só dentro do Fórum 

como também ao ar livre, com um conjunto de músicos já considerável, e não só nacionais como também 

internacionais, que só foi possível trazer através das parcerias que entretanto foram estabelecidas sobretudo 

com Espanha, sendo isso que vai voltar a acontecer este ano sobretudo com a vinda de mais músicos 

internacionais, e o envolvimento da Câmara Municipal neste evento é dar expressão e permitir que, de 

facto, ocorra na Baixa da Banheira um evento que é único pelo menos na região, portanto isto vem ao 

encontro daquilo que é, também, a função daquele equipamento cultural, e que é basicamente disso que se 

está a tratar, que é de não cobrar taxas pela utilização do Fórum a uma associação. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que, independentemente de todas as justificações, queria saudar a 

realização deste evento, porque o Concelho da Moita, em seu entender, é muito pobre em manifestações 

musicais, apesar de ter um passado rico em bandas de música e músicos que se tornaram famosos, portanto 

o aparecimento de um grupo que se propõe fazer um evento como este, de Blues, é sempre bem vindo, 

pensando que é de aceder à pretensão e também fundamentar o aparecimento de outras associações do 

género que promovam e desenvolvam o aspeto música/cultural no Concelho.  

 

 

Após a discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Presidente. 

 

 

6. CONCURSO “AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS REFEI-

TÓRIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DA MOITA” 

- APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

- DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

“ 

1 - Através da deliberação da Câmara Municipal de doze de Março 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 diário de refeições escolares às escolas de 1.º ciclo do ensino básico e de educação pré-

escolar da rede pública do Município da Moita, por convite enviado aos co-contratantes do referido acordo 

quadro. 
 

3 - O prazo de entrega das propostas terminou no dia 10/04/2014, às 23:59h. 
 

4 - 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 os lotes 1 e 3 da proposta  da empresa “ITAU – Instituto Técnico  
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de Alimentação Humana” e o lote 1 da proposta da empresa “Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos 

e Privados, Lda” estavam conformes com a cláusula décima 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 das restantes propostas pelas razões identificadas no relatório 

preliminar que se junta em anexo. 
 

5 - 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 7 de Maio tendo o concorrente ITAU – Instituto Técnico de 

Alimentação Humana apresentado a pronúncia cuja cópia faz parte integrante do relatório final que se junta 

em anexo. 

O Júri procedeu à análise da referida reclamação, considerando que não se deve dar provimento à pretensão 

da reclamante, e que se deverá manter inalterada a pontuação final atribuída a cada proposta, pelas razões 

expressas no relatório final. 
 

6- O júri elaborou, em cumprimento do artigo 148.º do CCP, um relatório final datado de vinte de Maio 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 vinte de Maio de 2014. 

 

2 - Decisão de adjudicação  
 

Aprovar a adjudicação do lote 1, nos termos da Proposta e do Clausulado do Caderno de Encargos e 

demais peças que integram o processo de procedimento, à Empresa “Uniself – Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, SA”, pelo valor de € 523.436,58 (Quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta 

e seis euros e cinquenta e oito cêntimos), acrescido do IVA de 23% que perfaz o valor global de € 

643.826,99 (Seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e vinte seis euros e noventa e nove cêntimos), e 

Aprovar a adjudicação do lote 3, nos termos da Proposta e do Clausulado do Caderno de Encargos e 

demais peças que integram o processo de procedimento, à Empresa “Itau – Instituto Técnico de 

Alimentação Humana, SA”, pelo valor de € 284.694,48 (Duzentos e oitenta e quatro mil seiscentos e 

noventa e quatro euros e quarenta e oito cêntimos) acrescido do IVA de 23% que perfaz o valor global de € 

350.174,21 (Trezentos e cinquenta mil cento e setenta e quatro euros e vinte um cêntimos), pelo período de 

três anos, considerando o preço unitário proposto pelo adjudicatário, o número previsto de refeições a 

fornecer durante o período do contrato, descrito no ponto seis da cláusula 1ª do convite e o valor a pagar 

pelo Município de acordo com o artigo 5º do convite. 

 

3 - Compromisso 
 
A prestação de serviços está prevista no Plano de Atividades e Orçamento de 2014 e anos seguintes na 

rubrica “Fornecimento de Refeições Escolares” – 211.26 – 03 020105, prevendo-se que o efeito financeiro 

durante o corrente ano (Setembro a Dezembro 2014) corresponda ao montante de € 97.955,28 (Noventa e 

sete mil novecentos e cinquenta e cinco euros e vinte oito cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que 

constitui o valor global de € 120.485,00 (Cento e vinte mil quatrocentos e oitenta e cinco euros), repartido 

pelos lotes 1 e 3 da seguinte forma: 
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Lote 1 - Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA pelo montante de € 63.446,86 

(Sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e quatro euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA à taxa legal em 

vigor que corresponde ao montante global de € 78.039,64 (Setenta e oito mil e trinta e nove euros e 

sessenta e quatro cêntimos). 

Lote 3 - Itau – Instituto Técnico de Alimentação Humana, SA pelo montante de € 34.508,42 (Trinta e 

quatro mil quinhentos e oito euros e quarenta e dois cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que corresponde 

ao montante global de € 42.445,36 (Quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e trinta e seis 

cêntimos). 

Em 2015 prevê-se o montante de € 269.377,02 (Duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e sete 

euros e dois cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que constitui o valor global de € 331.333,73 (Trezentos 

e trinta e um mil trezentos e trinta e três euros e setenta e três cêntimos), repartido pelos lotes 1 e 3 da 

seguinte forma: 

Lote 1 - Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA pelo montante de € 174.478,86 

(Cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA à taxa 

legal em vigor que corresponde ao montante global de € 214.609,00 (Duzentos e catorze mil seiscentos e 

nove euros). 

Lote 3 - Itau – Instituto Técnico de Alimentação Humana, SA pelo montante de € 94.898,16 (Noventa e 

quatro mil oitocentos e noventa e oito euros e dezasseis cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que 

constitui o valor global de € 116.724,74 (Cento e dezasseis mil setecentos e vinte e quatro euros e setenta e 

quatro cêntimos). 

Em 2016 prevê-se o montante de € 269.377,02 (Duzentos e sessenta e nove mil trezentos e setenta e sete 

euros e dois cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que constitui o valor global de € 331.333,73 (Trezentos 

e trinta e um mil trezentos e trinta e três euros e setenta e três cêntimos), repartido pelos lotes 1 e 3 da 

seguinte forma: 

Lote 1 - Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA pelo montante de € 174.478,86 

(Cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos) + IVA à taxa 

legal em vigor que corresponde ao montante global de € 214.609,00 (Duzentos e catorze mil seiscentos e 

nove euros). 

Lote 3 - Itau – Instituto Técnico de Alimentação Humana, SA pelo montante de € 94.898,16 (Noventa e 

quatro mil oitocentos e noventa e oito euros e dezasseis cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que 

constitui o valor global de € 116.724,74 (Cento e dezasseis mil setecentos e vinte e quatro euros e setenta e 

quatro cêntimos). 

Em 2017 prevê-se o montante de € 171.421,74 (Cento e setenta e um mil quatrocentos e vinte e um euros e 

setenta e quatro cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que constitui o valor global de € 210.848,74 

(Duzentos e dez mil oitocentos e quarenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos) repartido pelos lotes 1 e 

3 da seguinte forma: 

Lote 1 - Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, SA pelo montante de € 111.032,00 

(Cento e onze mil e trinta e dois euros) + IVA à taxa legal em vigor que corresponde ao montante global de 

€ 136.569,36 (Cento e trinta e seis mil quinhentos e sessenta e nove euros e trinta e seis cêntimos). 

Lote 3 - Itau – Instituto Técnico de Alimentação Humana, SA pelo montante de € 60.389,74 (Sessenta mil 

trezentos e oitenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor que corresponde 

ao montante global de € 74.279,38 (Setenta e quatro mil duzentos e setenta e nove euros e trinta e oito 

cêntimos). 

 

4 - Delegação de competências 
 

Em face do valor do contrato a celebrar ser superior a € 10.000,00, e 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 das minutas do contrato decorrentes do presente procedimento, prevista no n.º 1, 

do artigo 98.º, do mesmo diploma, em virtude das mesmas só poderem ser aprovadas depois de 

comprovada a prestação da caução pelos adjudicatários.” 
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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. 

 

 

7. 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

“As modificações aos documentos previsionais agora propostas decorrem da necessidade de adequar 

algumas dotações orçamentais com saldo insuficiente para dar sequência aos compromissos do 2º semestre 

de 2014. 

 

Há ainda, a necessidade, em resultado da recente aprovação da candidatura submetida ao FEINPT – Fundo 

Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros, de proceder à criação de uma nova rubrica 232 

19 GOP – Valorização da Interculturalidade, com a dotação global de € 25.769,11, a que corresponde 

idêntico montante da receita consignada. 
 

Desta feita, propõe-se a alteração ao orçamento na importância global de € 175.269,11, conforme mapas 

que se anexam.” 

 

 

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

votação tendo sido aprovada por maioria com três abstenções do PS e uma do BE.  

 

 

8. “DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL” 

LARGO DA GNR – BAIXA DA BANHEIRA 

 

 

“A responsabilidade da segurança da área do Município da Moita é repartida pela Policia de Segurança 

Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), com a reestruturação do dispositivo policial, foram 

feitas alterações nas responsabilidades das indicadas forças da ordem, passando a PSP a garantir o 

policiamento da área da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, encontrando-se a 

Esquadra instalada em imóvel municipal sito no Largo da GNR na Vila da Baixa da Banheira da indicada 

freguesia, composta por um imóvel, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º 1136.º e ainda por uma 

instalação de construção precária, utilizada para garagem, implantada em domínio público municipal, cuja 

situação não se encontra regularizada em termos matriciais e registrais, pelo que se torna necessário a sua 

autonomização, nos termos das disposições legais aplicáveis para o efeito.  
 

Estabelece o Instrumento de Gestão Urbanística do Município, que a área em questão encontra-se em zona 

de habitação consolidada, no entanto esta integra o domínio público municipal, pelo que se terá que ter em 

conta o seu carácter dominial. 
 

Consagra a Constituição da República Portuguesa no seu art.º 84.º, n.º 1, os bens pertença do domínio 

público, sendo os que integram o domínio público das Autarquias Locais definidos por lei, conforme o n.º 2, 

estes são inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis, e não podem ser objeto de direitos 

privados (art.º 202.º Código Civil).  
 

O Regime Jurídico do Património Imobiliário Público (Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de Agosto), veio 

regular os princípios e regras da gestão patrimonial imobiliária e dos bens imóveis do domínio público do 

Estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, previstos nos art.ºs 1.º, al.ª a), 18.º, 19.º e 20.º, 

estabelecendo ainda, a sujeição ao regime da dominialidade dos imóveis integrados no domínio público e o 

seu ingresso no domínio privado das Autarquias Locais – art.º 17.º (desafetação). 
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Atendendo que a área (52,00m2) constitui uma pequena parcela de terreno entre duas construções, sem que 

seu uso justifique o interesse municipal na sua afetação para equipamentos coletivos, consolidando-se assim 

um vazio urbano e o seu alinhamento, entende-se que o seu carácter dominial poderá ser alterado, 

ingressando no domínio privado municipal, deixando assim, de ser imprescritível e inalienável, pelo que 

teremos que recorrer ao processo de desafetação do domínio público municipal. 
 

Assim e face ao exposto, propõe-se que:  
                       

1. A Câmara Municipal delibere desafetar do domínio público municipal a parcela de terreno 

destinada a construção, devidamente identificada na planta anexa, sita no Largo da GNR, Vila 

da Baixa da Banheira, União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, com a 

área de 52,00m2 (STP – 52.00m2 – Pisos – 1, área de implantação – 52,00m2), que passa a 

confrontar do Norte, Nascente e Poente com particulares (construções existentes), do Sul com 

Largo da GNR (domínio público municipal) com vista à sua posterior integração no domínio 

privado municipal e à qual é atribuído o valor de €14.000,00 (catorze mil euros), cálculo 

efetuado com base nos coeficientes do CIMI e valores de mercado. 

 

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos e para efeitos do disposto na alª. 

q), do nº. 1, do artº 25.º, conjugado com a alª. ccc), do nº. 1, do artº 33º, da Lei nº. 75/2013, de 

12 de Setembro.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. Submeter à Assembleia Municipal.  

 

 

9. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO 

RECLAMAÇÃO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 

 

 

“Em cumprimento da deliberação tomada pela Câmara Municipal na sua reunião realizada em 29 de Janeiro 

de 2014, foi a Senhora Anabela Martins Medeira Araújo, notificada nos termos dos artigos 100.º e 101.º do 

Código do Procedimento Administrativo (CPA), para no prazo de 10 (dez) dias úteis e em sede de 

audiência dos interessados, dizer por escrito o que lhe oferecer. 
 

Contestou a mesma a posição da Câmara Municipal, através da sua carta com o registo de entrada na 

Secção de Expediente n.º 4643, de 21 de Março de 2014, considerando para o efeito que os fundamentos 

constantes na proposta presente à reunião são despropositados, reclamando mais uma vez o ressarcimento 

do valor dos prejuízos causados na sua viatura (€1.912,53+IVA). 
 

Da análise da contestação e parecer jurídico que recaiu sobre a mesma por parte do Gabinete Jurídico, que 

se anexa à presente proposta e que dela faz parte integrante, concluiu-se, que não existe por parte do 

Município da Moita a obrigação de indemnizar dado não existir responsabilidade na ocorrência.  
 

Nestes termos, proponho que a Câmara Municipal delibere:  
 

a) Não acolher os argumentos apresentados em sede de audiência dos interessados pela Senhora Anabela 

Martins Medeira Araújo, conforme carta da sua representante Senhora Dr.ª Sandra Guerreiro do Vale, 

registada na Secção de Expediente desta Câmara Municipal sob o n.º 4643, de 21 de março de 2014, nos 

termos constantes do Parecer Jurídico ora citado. 
 

b) Indeferir a reclamação e consequentemente o pedido de indemnização apresentado pela reclamante 

Senhora Anabela Martins Medeira de Araújo, por carta registada na Secção de Expediente desta Câmara 

Municipal sob o n.º 16114, datada de 10 de  outubro de 2013, na medida em que não se encontram reunidos  
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os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas de direito público, nos 

termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais Entidades 

Públicas aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na redação em vigor, nos termos conjugados 

do Parecer Jurídico sobredito e da Informação-Proposta n.º 54/2013 da Secção de Património desta Câmara 

Municipal, anexa à proposta n.º 68/X/2014. 
 

c) Notificar a reclamante da deliberação da Câmara Municipal que decida sobre os argumentos aduzidos 

em sede de audiência dos interessados e o indeferimento da reclamação, e consequentemente do pedido de 

indemnização por si apresentados, com o registo de entrada com o n.º 4643/Ano:2014, datada de 21 de 

março, nos termos das alíneas anteriores, mediante o disposto no artigo 66.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro na redação atual.” 

 

 

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

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que para os vereadores do PS não é fácil estar a tomar uma posição, 

até porque é uma questão jurídica e o assunto está entregue a advogados, e como não tem um conhecimento 

aprofundado da situação ir-se-ão abster à semelhança do que fizeram na primeira parte deste processo. 

 

Após a intervenção foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por maioria, com três 

abstenções do PS e uma do BE.  

 

 

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

 

 

10. PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº4/1984 

- REQUER.: STEPHAN WENDT DA CRUZ 

- LOCAL: LOTEAMENTO MÃE D’ÁGUA, ALTO DO CARVALHINHO, FREGUESIA DA MOITA 

 

 

“Através do requerimento autuado sob o n.º 20459 de 17 de dezembro de 2013, veio o requerente solicitar a 

alteração ao alvará de loteamento n.º 4/84, que consiste no aumento da área total de pavimentos, que 

passam de 250,00m2 para 378,00m2 e, consequente, alteração ao polígono de implantação, bem ainda, 

redução do número de pisos e do número de fogos de 2 para 1. 
 

No seguimento da presente pretensão, foi emitido parecer técnico do GGRU (Gabinete de Gestão e 

Reabilitação Urbana) em 13 de março de 2014, segundo o qual não existe inconveniente no deferimento do 

pedido de alteração proposta, salvaguardando contudo, face ao perfil reduzido do arruamento confinante e 

face à proposta de reposicionamento viário do acesso ao lote, a colocação recuada do portão em relação ao 

arruamento confinante para facilitar a circulação automóvel. Contudo, não é cumprida a prescrição 4.ª do 

alvará de loteamento, que proíbe qualquer tipo de construção (à exceção de fossas e/ou poços) fora da área 

definida por duas paralelas ao arruamento adjacente, respetivamente com dez e trinta metros de 

afastamento à linha marginal do mesmo lote, uma vez que em sede de apreciação do projeto, constatou-se 

que a implantação proposta para a piscina, telheiro/alpendre e anexo fica fora da área prevista para 

implantação das construções.  
 

Atendendo que na maioria dos lotes ocupados do mesmo lado do arruamento existem construções 

destinadas a anexos e piscinas, cuja implantação se encontra fora dos limites estabelecidos nesta prescrição, 

e dado que é apresentada uma situação idêntica às existentes e que a mesma não viola qualquer disposição 

do Regulamento do PDM, é proposta  pelo GGRU a alteração  à prescrição 4.ª do alvará de  loteamento  em  
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apreço, suprimindo a norma que impede a construção para além do limite dos trinta metros, 

salvaguardando-se no entanto, a manutenção de uma faixa non edificandi com a largura de cinco metros a 

tardoz dos lotes confinantes com o Caminho Municipal 1024 e mantendo o alinhamento do plano marginal 

das edificações principais com um afastamento de dez metros à linha marginal dos lotes. 
 

Assim, face ao exposto e com base no parecer técnico datado de 13 de março de 2014, o pedido de 

alteração ao alvará n.º 4/84 reunirá condições de merecer deferimento, condicionado às alterações 

constantes no referido parecer técnico, pelo que proponho que esta Câmara Municipal delibere aprovar: 
 

1. A alteração à prescrição 4.ª do presente alvará de loteamento, com a supressão da norma anterior, 

passando a constar da mesma o seguinte: “ Deve ser garantida uma faixa non edificandi com a 

largura de 5 metros a tardoz dos lotes confinantes com o Caminho Municipal 1024, mantendo o 

alinhamento do plano marginal das edificações principais com um afastamento de dez metros à 

linha marginal dos lotes”. 
 

2. Abertura do período de consulta pública prevista no n.º 2 do artigo 27.º do RJUE, dado que não 

consta do processo autorização escrita da maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará.” 

 

 

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

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

 

 

11. PEDIDO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº5/1986 

- REQUER.: NUNO MIGUEL DOS SANTOS SOARES 

- LOCAL: QUINTA DO QUADRADO, LOTE 32, FREGUESIA DE ALHOS VEDROS 

 

 

“Através do requerimento autuado sob o n.º 19697 de 5 de dezembro de 2013, veio o requerente solicitar a 

alteração ao alvará de loteamento n.º 5/86, que consiste na alteração do polígono de implantação da 

edificação, mantendo-se a mesma área de implantação e demais parâmetros urbanísticos. 
 

No seguimento da presente pretensão, foi emitido parecer técnico do GGRU (Gabinete de Gestão e 

Reabilitação Urbana) datado de 22 de janeiro de 2014, segundo o qual não existe inconveniente no 

deferimento do pedido de alteração proposta, considerando-se a mesma uma alteração de pormenor, uma 

vez que apenas se altera o desenho do polígono de implantação das construções sem qualquer variação no 

número de pisos, fogos e áreas de construção. 
 

Assim, atendendo ao parecer favorável supra e que se trata de uma alteração de pormenor ao alvará nos 

termos do n.º 8 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro (RJUE), estando assim 

dispensada da consulta pública prevista no n.º 2 do mesmo artigo do RJUE, proponho que esta Câmara 

Municipal delibere aprovar a alteração ao desenho do polígono de implantação do lote 32 inserido no 

alvará n.º 5/1986, que titula o loteamento sobre o prédio designado por Quinta do Quadrado, Alhos Vedros. 

 

 

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.  

 

 

12. APROVAÇÃO DE MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MOITA 

E A PREMAFE – FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDA., NO ÂMBITO DO 

LICENCIAMENTO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA A QUE SE REFERE O PO 28/2010 

- LOCAL: BREJOS, FREGUESIA DA MOITA 
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 “A PREMAFE – Fábrica de Artefactos de Cimento, Lda. requereu à Câmara Municipal da Moita em 

01/04/2010, um pedido de licenciamento de uma operação urbanística, do tipo obras de construção, para 

edificação de um pavilhão industrial e edifícios de apoio para instalação de uma indústria de fabrico de 

outros produtos de betão, gesso e cimento, a levar a efeito em prédio sito na Brejoeira, Moita, descrito na 

Conservatória do Registo Predial da Moita sob o n.º 2132/19920730 e inscrito na matriz predial respectiva 

sob o artigo n.º 4, Secção G, cujo processo de obras foi autuado com o n.º 28/2010. 
 

O projeto de arquitetura foi deferido, por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 

20-05-2010, por delegação de competência da Câmara Municipal, condicionado aos pareceres técnicos 

datados de 28 de abril, 30 de abril, 12 de maio e 20 de maio de 2010, bem ainda, pela necessidade de 

reforço das infraestruturas existentes na área, à regularização da pavimentação e às ligações de esgoto 

doméstico e rede de águas à rede pública (conforme parecer do Diretor do Departamento de Planeamento e 

Gestão Urbanística, datado de 12/05/2010) a executar em domínio público municipal. 
 

Em 28 de Junho de 2010, a PREMAFE veio comprometer-se a executar os 170 metros lineares de ligação à 

rede pública de águas, os 400 metros lineares da ligação à rede pública de esgotos e a reparação do 

pavimento sujeito a essa intervenção, requerendo igualmente a redução das taxas pela realização de 

infraestruturas urbanísticas, conforme previsto no artigo 118.º do Regulamento de Urbanização e 

Edificação do Município da Moita. 
 

Nos termos do n.º 3 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

antes da emissão do alvará de licença de construção, deve ser celebrado contrato relativo ao cumprimento 

das obrigações assumidas e prestar caução adequada, pelo que importa agora aprovar a minuta do contrato. 
 

Face ao exposto, proponho que seja aprovada a minuta de contrato que se anexa, nos termos nela fixados.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que a proposta trata-se de uma minuta de protocolo para uma 

fábrica de artefactos de cimento e depois de ter analisado para além de todos os requisitos que vem 

discriminados em termos da estrutura não sabe se não se deverá acautelar os aspetos de impacto ambiental 

uma vez que se trata de questões de cimento, questionando se isso foi acautelado, no entanto percebe que as 

indústrias são todas bem vindas para o Concelho uma vez que trazem desenvolvimento e postos de trabalho 

mas também tem que se acautelar outros aspetos da qualidade de vida dos munícipes. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse não ter conhecimento da necessidade de se ter feito um estudo de 

impacte ambiental mas os pressupostos tidos em conta para a aprovação do licenciamento desta operação 

urbanística com certeza que tiveram que respeitar alguns critérios e só será licenciado se os respeitar, no 

entanto haverá com certeza necessidade de haver pareceres de outras entidades. 

 

 

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

abstenção do BE. 

 

 

13. EXTINÇÃO DO DIREITO AO USO DO ESPAÇO DE VENDA Nº94, COM A ATIVIDADE DE 

ROUPAS NA FEIRA SEMANAL DA MOITA 

 

 

“Em conformidade com o disposto nas alíneas e) e f) do artigo 28º do Regulamento da Atividade de 

Comércio a Retalho não Sedentária do Município da Moita, a atribuição do espaço de venda caduca por 

mora ou falta de pagamento das taxas, por um período superior a três meses ou por ausência não autorizada 

em oito feiras seguidas ou dezasseis interpoladas. 
 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
04.06.14         22 

 

 

 

 

O feirante Bruno Filipe Prudêncio Rim, com o espaço de venda nº94, encontra-se na situação de 

incumprimento referida nas alíneas e) e f) do artigo 28º do regulamento da Atividade de Comércio a 

Retalho não Sedentária do Município da Moita, tendo sido notificado para regularizar a sua situação. 
 

Verifica-se que o prazo para regularizar a situação encontra-se ultrapassado, não tendo existido qualquer 

resposta por parte do referido feirante. 
 

Assim, nos termos do supra exposto, proponho que a Câmara Municipal, delibere aprovar a extinção do 

direito ao uso do espaço de venda por parte do feirante em incumprimento, na Feira Semanal da Moita, 

devendo o referido espaço passar a ser considerado vago.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

 

14. REALIZAÇÃO DA XXI FECI – FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL – 12 A 21 DE SETEMBRO 

DE 2014 

 

 

“A FECI – Feira Comercial e Industrial assume-se como um evento de notável relevância local, regional e 

nacional de divulgação e promoção das atividades económicas. 

 

Considera-se que, o facto de decorrer em simultâneo com as Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa 

Viagem, constitui uma mais-valia que complementa, numa outra vertente, toda a simbiose das festas. 

 

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

 

Assim, proponho que, ao abrigo do disposto na alínea ff) do nº1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal delibere: 

 

1. Aprovar a realização de XXI FECI – Feira Comercial e Industrial 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. Vereador João Miguel da Silva Romba, as competências previstas nos números 5.3, 5.4, 

7.1, 7.3, 12.3, alínea c) do número 16.4, 16.5 e 16.7 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. 

 

 

O Sr. Presidente deu conhecimento que estará ausente no próximo fim-de-semana, porque vai estar em 

representação do Município em Plaisir, uma vez que a Câmara Municipal da Moita e a Junta de Freguesia 

da Baixa da Banheira tem uma geminação com Plaisir, com cerca de trinta e oito anos, e foram convidados 

para estar presentes numa cerimónia que este Município vai efetuar a celebração dos quarenta anos de 

geminação, uma vez que tem geminação com várias cidades. 

 

Disse ainda que o que estava previsto, em termos de calendário das reuniões de Câmara públicas, era serem 

efetuadas alternadamente, uma nos Paços do Concelho e outra descentralizada, acontece que Julho é um 

mês difícil para se fazer reuniões descentralizadas por causa do período de férias, propondo que a reunião 

de Julho fosse feita nos Paços do Concelho e depois, para compensar fossem feitas em Setembro, Outubro e 

Novembro três reuniões consecutivas descentralizadas, ao que todos anuíram.  
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E nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respetiva ata aprovada em 

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

Municipal, redigi a presente ata que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 

 

 

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

em formato digital (CD), ficando os mesmos a fazer parte integrante desta ata. 

 

 

 

 

                        O PRESIDENTE DA CÂMARA                               
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