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Aos vinte e dois dias do mês de Outubro do ano dois mil e catorze, na União das Freguesias de Gaio-

Rosário e Sarilhos Pequenos, na EB1 de Sarilhos Pequenos, 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. 

 

 

 

Propostas:  

 

 
1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O MUNICÍPIO DO BARREIRO PARA A CONSTRUÇÃO DO CIRAE – CENTRO 

INTERMUNICIPAL DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES ……………………………………...…………....……………... 3 
2. DESISTÊNCIA DA ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA LOJA Nº07 COM A ATIVIDADE DE CAFÉ, SITA NO 

MERCADO MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA …….........................................................................................................… 5 
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MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA ………………………………………………........……….……………..………..……. 5 

4. DESISTÊNCIA DA LOJA Nº3 COM A ACTIVIDADE DE TALHO, SITA NO MERCADO MUNICIPAL DA MOITA ……..… 6 

5. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº5B, COM A ATIVIDADE DE PLANTAS NA FEIRA MENSAL DA MOITA ……6 
6. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº320, COM A ATIVIDADE DE CALÇADO NA FEIRA MENSAL DO 

CONCELHO DA MOITA ...…………………………………………………………………………………………….…........……. 7 

 

 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

Desta ata consta apenas as descrições das propostas apresentadas à presente reunião, assim como as 

respetivas deliberações, uma vez que por dificuldades técnicas, tanto as intervenções do executivo bem 

como as do público, presente na sala, encontram-se inaudíveis. 
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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.  

 

 

Foram submetidas a discussão e votação as seguintes atas: 
 

- ata nº 08, de 26 de Março do ano em curso, tendo sido aprovada por unanimidade. 
 

- ata nº 09, de 09 de Abril do ano em curso, foi retirada para verificação de algumas intervenções. 
 

- ata nº 011, de 07 de Maio do ano em curso, tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

Pelo Sr. Presidente foi marcada uma reunião extraordinária, para a próxima 4ª feira, dia 29 de Outubro, 

pelas 10.00 horas. 

 

 

Foi ainda apresentada, pelo Sr. Presidente, uma Tomada de Posição, que abaixo se transcreve, sobre a 

“privatização da EGF”, a qual mereceu aprovação unânime por parte da Câmara Municipal. 

 

 

TOMADA DE POSIÇÃO 

Privatização da EGF 

 

“O Governo prepara-se para concluir o processo de privatização da EGF - Empresa Geral de Fomento - 

uma das empresas do Grupo Águas de Portugal, que detém, em nome do Estado, o capital de onze 

empresas multimunicipais de gestão e tratamento de resíduos sólidos urbanos, abrangendo uma grande 

parte do território nacional, prestando um serviço público às populações através de sistemas que foram 

construídos de raiz pelas autarquias que, mais tarde, aceitaram integrar sistemas multimunicipais em 

conjunto com a EGF (em muitas sob chantagem), sendo essa empresa exclusivamente constituída por 

capitais públicos, sujeita a direção e estratégia políticas no âmbito do serviço público. 

 

O Município da Moita afirmou, desde a primeira hora, a sua total oposição a mais esta privatização, que 

prossegue as políticas de desmantelamento do sector publico e pretende entregar ao sector privado sistemas 

já consolidados e rentáveis, colocando a sua gestão nas mãos de empresas que têm como objetivo a 

acumulação e o lucro e não, como resulta da sua natureza, a prestação de um serviço público de qualidade. 

  

As autarquias realizaram importantes investimentos, juntamente com a EGF, e mantiveram na esfera 

democrática um conjunto de opções quanto ao papel e ao serviço prestado pelas empresas multimunicipais 

juntos dos cidadãos. Na verdade, a privatização do capital da EGF no seu conjunto, representa a 

substituição do Estado por uma entidade privada, com objetivos diversos e sujeita a critérios 

necessariamente opostos aos da boa gestão do serviço público. Essa substituição, contra a vontade dos 

próprios municípios e populações, é também uma alteração de regras contratuais que, escritas ou não, 

estavam assumidas junto dos municípios. 

  

A opção do Governo pela privatização é injustificada a todos os níveis, incluindo o plano económico, na 

medida em que as empresas apresentam lucros assinaláveis e realizaram um investimento substancial ao 

longo dos últimos anos. A empresa lucrou, só nos últimos três anos mais de 60 milhões de euros e é 

proprietária de equipamentos e infraestruturas que ascendem  a várias centenas de milhões de euros em va - 
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lor. O encaixe esperado com esta privatização não ultrapassa os 170 milhões de euros, o que é por si só 

ilustrativo da má opção que o Governo está a tomar. É uma privatização que, à semelhança das realizadas 

até aqui, não representa nem defende o interesse público, nem económico, representando antes uma ameaça 

ao serviço público prestado às populações. 

 

A Câmara Municipal da Moita, à semelhança da Tomada de Posição aprovada na reunião pública de 26 de 

março de 2014, reitera a sua oposição à privatização da EGF e manifesta a sua solidariedade aos 

trabalhadores da EGF que se concentram, amanhã dia 23 de outubro, junto da Presidência do Conselho de 

Ministros.”  

 

 

De seguida, o Sr. Presidente, passou ao período da ordem do dia.  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 

 

 

1. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO COM O MUNICÍPIO DO BARREIRO PARA A CONSTRUÇÃO 

DO CIRAE – CENTRO INTERMUNICIPAL DE RECOLHA DE ANIMAIS ERRANTES 

 

 

“O município da Moita possui um canil/gatil com capacidade para alojar temporariamente 30 cães e 8 

gatos. 
 

Este equipamento tem as condições básicas para assegurar o alojamento e o bem estar dos animais que se 

encontram sob a responsabilidade do município. 
 

No entanto, para cumprir com todos os requisitos exigidos para um equipamento desta natureza, é 

necessário executar um conjunto de intervenções, as quais são inviáveis dada a exiguidade do terreno onde 

está implantado o canil/gatil municipal. 
 

Uma vez que o município do Barreiro tem as mesmas necessidades, foi analisado conjuntamente a 

construção e gestão de um Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, com as consequentes 

vantagens de rentabilização de recursos materiais e humanos, melhoria da eficácia, eficiência e qualidade 

do serviço prestado. 
 

Atendendo a que: 
 

Os municípios ao abrigo do disposto na alínea k), do artigo 23.º, do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, dispõem de atribuições no domínio do ambiente e do saneamento básico; 
 

Compete às câmaras municipais nos termos das alíneas ii) e jj), do artigo 33.º do Anexo I à referida Lei, 

proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos e deliberar sobre a deambulação e extinção 

de animais considerados nocivos; 
 

De acordo com o artigo 8º, do Decreto-Lei nº 314/2003, de 17 de dezembro, é competência das câmaras 

municipais, proceder à captura dos cães e gatos vadios ou errantes encontrados na via pública ou em 

quaisquer lugares públicos, fazendo-os recolher ao canil/gatil municipal, devendo apetrecharem-se das 

infraestruturas e dos equipamento apropriados e dos recursos humanos adequados para o efeito. 
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Conforme dispõe o artigo 11º, as câmaras municipais são obrigadas a possuir e manter instalações 

destinadas a canis e gatis, de acordo com as necessidades da área, quer sozinhas ou em associação com 

outros municípios; 
 

A Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Companhia, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 13/93, 

de 13 de abril, e as respetivas medidas complementares, estabelecidas pelo Decreto-Lei nº 276/2001, de 17 

de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 315/2003, de 17 de dezembro, na sua versão atual, 

disciplinaram a detenção, o alojamento, a captura e o abate de animais de companhia; 
 

De acordo com o disposto na alínea t), do nº 1, do artigo 2º, do Decreto-lei nº 276/2001, de 17 de outubro, 

os “centros de recolha” são qualquer alojamento oficial onde um animal é hospedado por um período 

determinado pela autoridade competente, nomeadamente os canis e os gatis; 

O artigo 3º e seguintes disciplinam os procedimentos relativos à construção de alojamentos e ao exercício 

da atividade da sua exploração; 
 

No caso dos centros de recolha deverá ser efetuada uma mera comunicação prévia dirigida à DGAV 

contendo, entre outros elementos, para os centros de recolha intermunicipais, quais os municípios 

integrantes; 
 

O artigo 19º determina que compete às câmaras municipais a recolha, a captura e o abate compulsivo de 

animais de companhia. 
 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das disposições conjugadas da 

alínea k), do artigo 23º e das alíneas ii) e jj), do artigo 33º do Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: 
 

- Aprovar a celebração de um Protocolo com o Município do Barreiro para construção do Centro 

Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes; 
 

- Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar com o Município do Barreiro, para construção do Centro 

Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, que se anexa à presente proposta e que dela faz parte 

integrante.” 

 

 

Após a apresentação da proposta, os vereadores eleitos pelo PS apresentaram uma Proposta de Aditamento 

que abaixo se transcreve. 

 

Proposta de Aditamento 

 

“Concordando totalmente com os princípios, objetivos e articulado do protocolo agora proposto para a 

construção do CIRAE-BM, entendemos no entanto, que deveriam ser acrescentadas as seguintes alíneas ao 

Artº. 2º (Princípios), tendo em vista uma maior envolvência das Associações de Animais Abandonados e da 

População em geral no combate a um problema que tende a aumentar em situações de crise como a que 

vivemos. 

 

h) Sempre que possível, ouvir com caracter consultivo, as Associações de Animais Abandonados dos 

nossos Concelhos para que em parceria sejam estudadas e concretizadas as melhores soluções. 

 

I) Implementar um serviço de alojamento temporário pago, durante o período normal de férias, de modo a 

que os donos tenham alternativas e sejam desincentivados de abandonar os animais. 

 

J) Na medida das possibilidades orçamentais, apoiar logística e financeiramente as Associações de Animais 

existentes nos Concelhos, como forma de reconhecer e incentivar o serviço que prestam à Comunidade.” 

 

 

Após o Aditamento ter sido apresentado e em virtude de se ter chegado à conclusão que o proposto tem 

cabimento, não neste Protocolo, mas no futuro Regulamento de Funcionamento, que será elaborado em 

conjunto pelos dois Municípios, foi a proposta inicial submetida a votação e aprovada por unanimidade.  
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As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Romba. 

 

 

2. DESISTÊNCIA DA ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA LOJA Nº07 COM A ATIVIDADE 

DE CAFÉ, SITA NO MERCADO MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA 

 

 

“No dia sete de maio do ano de dois mil e catorze, foi submetida a reunião de Câmara proposta para 

atribuição a título provisório da loja nº7, com a atividade de café, sita no Mercado Municipal do Vale da 

Amoreira, solicitada pela Srª Cláudia Sofia Camacho, a qual foi aprovada por unanimidade. 
 

A vinte e seis de setembro do corrente ano, foi rececionado requerimento apresentado pela adjudicatária, no 

qual solicitava a desistência da referida loja, em virtude de ter de se ausentar para o estrangeiro, solicitando 

em simultâneo que o contrato de adjudicação transitasse para o nome da sua mãe Maria Adélia Binerde 

Camacho. 

 

Assim, proponho: 

 

1 – Que ao abrigo da alínea d) do nº1 do art. 8º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de Venda a 

Retalho, seja aceite a renúncia do titular. 

 

2 – Que seja submetida a reunião de Câmara Municipal proposta de atribuição em nome de Maria Adélia 

Binerde Camacho.” 

 

 

Após a apresentação e discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.  

 

 

3. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA LOJA Nº07 COM A ATIVIDADE DE CAFÉ, SITA NO 

MERCADO MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA 

 

 

“O Regulamento Municipal de Mercados Fixos de Venda a Retalho, prevê no nº1 do art. 5º C, que quando 

um lugar posto em praça não seja arrematado, possa ser autorizada a sua utilização até à realização de nova 

Hasta Pública. 
 

Em 05/01/2008, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, um conjunto de normas para a referida 

atribuição. 
 

No dia vinte e três de setembro do corrente ano, veio a Sra. Maria Adélia Binerde Camacho, solicitar a 

atribuição a título provisório da loja nº07, sita no Mercado Municipal do Vale da Amoreira, para a atividade 

de café, assim como o pagamento da mesma em 12 prestações mensais. 
 

De acordo com o estipulado no nº1 da supracitada deliberação da Câmara Municipal, a atribuição da 

referida loja é efetuada mediante o pagamento de 1500.00 €. 
 

De acordo com o ponto b2) da alínea b) do nº1 do art. 44º da Tabela de Taxas, anexa ao Regulamento de 

Taxas do Município da Moita, pela utilização da loja é devida a taxa mensal de 135.86 €, acrescida de IVA, 

o qual perfaz o valor total de 167.11 €.  
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Assim, proponho: 
 

1 – Enquadrando-se o pedido no atrás exposto, seja concedida a atribuição a título provisório da referida 

loja. 
 

2 – Que o valor de 1500.00 € seja fracionado em 12 prestações mensais consecutivas, no montante de 

125.00 € cada, acrescidas dos respetivos juros de mora, à taxa legal em vigor.” 

 

 

Após a apresentação e discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.  

 

 

4. DESISTÊNCIA DA LOJA Nº3 COM A ATIVIDADE DE TALHO, SITA NO MERCADO MUNICI-

PAL DA MOITA 

 

 

“No dia vinte e quatro do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, foi recepcionado um requerimento 

registado sob o número catorze mil seiscentos e catorze, em nome de Olinda Natália dos Santos Cantante 

Epifânio, residente na Rua  Maria Matos, lote 69, 2º Esq., na  freguesia  e concelho da  Moita, adjudicatária 

da loja nº3, com a atividade de talho, sita no Mercado Municipal da Moita, no qual solicitava a desistência 

do direito ao uso da mesma.  
 

Assim, proponho: 
 

Que ao abrigo da alínea d) do nº1 do art. 8º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de Venda a 

Retalho, seja aceite a renúncia do titular.” 

 

 

Após a apresentação e discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.  

 

 

5. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº5-B, COM A ATIVIDADE DE PLANTAS NA FEIRA 

MENSAL DA MOITA 

 

 

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

Maria Isabel Rosa Alegria Dominguez, no qual solicitava a desistência do direito do uso do espaço de 

venda nº5-B, com a atividade de plantas, do qual o seu pai, Hermenegildo Alegria Ermida é adjudicatário, 

na feira mensal da Moita. 

 

Assim, proponho: 
 

Que ao abrigo da alínea c) do art. 28º do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária 

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

 

 

Após a apresentação e discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.  
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6. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº320, COM A ATIVIDADE DE CALÇADO NA FEIRA 

MENSAL DO CONCELHO DA MOITA 

 

 

“No dia dezassete do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, foi rececionado requerimento em 

nome de Rosalino Sobral Pereira, residente na Rua da Liberdade, nº15 – Montijo, adjudicatário do espaço 

de venda nº 320, com a atividade de calçado, na Feira Mensal, no qua solicitava a desistência do direito ao 

uso do mesmo. 

 

Assim, proponho: 
 

Que ao abrigo da alínea c) do art. 28º do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária 

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

 

 

Após a apresentação e discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade.  

 

 

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

minuta. Eram vinte e três horas e trinta minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora 

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

 

 

 

 

                        O PRESIDENTE DA CÂMARA                               

 

 

 

             ______________________________________ 

 

 

 

                 A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                       ______________________________________ 


