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Aos cinco dias do mês de Novembro 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, 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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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos remeteu o Selo de Qualidade exemplar da água 

para consumo humano 2014 que foi atribuído à Câmara Municipal da Moita;  

 

- 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. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer saber o ponto de situação relativamente à árvore localizada 

no Largo de Sarilhos Pequenos, que depois do assunto ter sido apresentado na reunião de câmara pública e 

da visita efetuada ao local, pelo executivo e técnicos da Câmara Municipal, não ficou a saber qual foi a 

decisão tomada sobre o assunto. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse querer falar em dois assuntos, que já havia falado noutras reuniões, 

mas que não tiveram andamento, relembrando que fala-se muito em economia e poupanças, mas tinha-se 

falado na questão da EDP e de haver alguns candeeiros acesos em sítios onde poderia ser reduzida a 

iluminação, então que o faça, mais em concreto tinha-se falado no separador central da estrada entre a 

Moita e Alhos Vedros que se poderia alternar relativamente aos candeeiros acesos, portanto já falou neste 

assunto várias vezes mas a situação mantém-se. 

Outra questão tem a ver com o pilarete que se localiza frente à Capela da Misericórdia de Alhos Vedros, do 

qual já falou várias vezes e a situação continua na mesma.   

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Perguntou, em relação ao que tinha colocado na última reunião sobre o Voto 

de Pesar ao camarada João José da Silva. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que as questões que queria colocar são as seguintes: 

Há uma questão que, na altura foi falada, mas que nunca veio a reunião, ou seja, alguns munícipes 

continuam a falar da situação, e também não tem a informação toda, uma vez que este assunto foi objeto de 

uma conversa telefónica com o Vereador Miguel Canudo, que teve a ver com as árvores da Quinta da Fonte 

da Prata, portanto o que pretendia que ficasse um pouco mais esclarecido era o que é que levou aquela 

situação e se da parte da Câmara, ou seja, os próprios serviços da Câmara tiveram alguma coisa a ver com a 

situação ou se foi apenas responsabilidade da empresa que tinha feito os trabalhos anteriormente e que foi 

necessário refazer. 

Disse que esta questão que vai colocar já foi uma vez abordada em reunião, e na altura houve uma 

explicação mas confessa que continua a ter dúvidas sobre o caso, ou seja, o campo de futebol de sete da D. 

João I, perguntando qual foi o âmbito da intervenção da Câmara relativamente àquele campo de futebol, 

porque sendo um campo de futebol, pensa que, de iniciativa e com exploração privadas, sendo que 

aparentemente ou já está, ou irá funcionar uma escola de futebol de sete, qual é a participação da Câmara 

Municipal quer na fase de construção do campo, quer no atual momento, portanto era isso que gostava de 

ver esclarecido. 

 

Sr. Presidente – Sobre a árvore de Sarilhos Pequenos disse que, ninguém se expressou mas era importante 

saber-se a ideia com que ficaram sobre esta matéria, para se continuar a ponderar sobre o assunto, uma vez 

que  nenhuma das alternativas  é inteiramente satisfatória  porque cada  uma delas  tem bastantes  pros  mas  
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também bastantes contras e portanto continua-se a avaliar sem se ter ainda uma decisão tornada pública e 

assumida. 

Sobre a questão do pilarete disse que, pode ser avaliado, mas só queria referir uma coisa que é 

rigorosamente verdade em todas as situações, as nossas opiniões são apenas as nossas opiniões e aquilo que 

nos parece melhor é apenas aquilo que nos parece melhor, portanto em todas as situações nós precisamos 

de confrontar e ouvir mais opiniões e alternativas, a fim de se perceber se aquilo que se está a propor é uma 

alternativa melhor ou pior do que a situação existente, isto só para referir que o facto de o Vereador Edgar 

Cantante ter colocado a situação que na opinião dele acha que aquele pilarete deva ser tirado, é apenas a sua 

opinião.  

Sobre o Voto de Pesar informou que já será presente a esta reunião. 

Acerca das árvores da Quinta da Fonte da Prata disse que a intervenção que foi feita, foi no âmbito ainda da 

Urbanização e a Câmara Municipal não aceitou, como boas, as obras feitas pelo urbanizador no âmbito dos 

arranjos exteriores, e portanto na sequência dessa opção de não aceitar foi acionada a Garantia Bancária 

existente para garantir o bom cumprimento, foram identificadas todas as retificações que eram necessárias 

fazer, onde se incluía a replantação de árvores, uma vez que as lá colocadas não eram as adequadas para a 

zona e é esse o trabalho que está a decorrer  

Sobre o campo de futebol disse que, se aquela escola subscreveu o contrato de autonomia com o Ministério 

da Educação, o que significa que tem autonomia para promover iniciativas de auto-sustentação 

económico/financeira da própria escola e nesse âmbito foi feito um acordo entre a escola e um particular, 

para a instalação de um campo de jogos com utilização partilhada, ou seja, o campo durante o ano letivo dá 

acesso aos alunos e fora dessa época dá acesso à comunidade, designadamente através de uma Escola de 

Futebol, que é a atividade comercial do empresário que fez o investimento, no entanto o apoio que foi 

pedido à Câmara Municipal foi feito pela Escola, e foi concedido algum apoio, meramente logístico de 

preparação do terreno, e isto foi feito na perspetiva, aliás foi-nos proposto, não está ainda assinado, a 

concretização de um protocolo com o próprio empresário onde também haja acesso da comunidade, através 

da Câmara Municipal que entenda promover naquele local alguma iniciativa ou permitir a utilização 

daquele campo por quem entender, portanto nessa perspetiva de ser um empreendimento misto entre a 

escola e um privado, mas com um benefício direto de acesso por parte da comunidade, escolar e extra-

escolar, a Câmara Municipal entendeu dar o apoio logístico que era pedido e foi apenas logístico e que não 

foi de grande monta. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Sobre a iluminação da placa central da estrada Alhos Vedros /Moita passou 

a ler: “Conforme o solicitado estima-se que entre a rotunda do Matão e a do Mini-Preço possa ser possível 

o desligamento de 34 luminárias a 15 € por cada uma … verificado isto que tem um custo total de 510 € 

…” portanto foi mandado executar isto no final da semana transata.   

Em relação ao pilarete, além da situação colocada pelo Sr. Presidente, a dúvida principal é que aquilo é um 

monumento e estar a colocar no sítio outro tipo de pilarete e ficar um “mamarracho”, foi entendido, até 

agora, que não se deveria alterar, eventualmente pode-se acabar com o último lugar de estacionamento, mas 

essa situação está a ser avaliada. 

Em relação ao campo de futebol disse que este assunto já tinha sido explicado numa reunião de câmara e 

também numa assembleia municipal, estando a ver que o Vereador Manuel Borges ainda não está 

totalmente esclarecido, mas não há mais nada senão aquilo que foi atrás explicado pelo Sr. Presidente. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sobre a questão da árvore de Sarilhos Pequenos disse querer expressar a 

sua opinião em reunião de Câmara, porque no dia que foi efetuada a visita, também teve oportunidade de se 

deslocar ao local, dizendo que ouviu atentamente o que disse a arquiteta paisagista da Câmara Municipal e 

que de certa forma esteve de acordo com o que foi dito, pensando que abater uma árvore daquela 

envergadura é sempre motivo de ponderação, no entanto quis-lhe parecer que as pessoas que estavam 

presentes estavam um bocadinho na expetativa, não sabe se de outra conversa que já deveria ter havido 

antes, mas que davam a entender que deveria haver um compromisso de abater a árvore, acrescentando que 

deveria haver um esclarecimento, talvez através da Junta de Freguesia que tem alguma influência, e chegar-

se a um acordo  com as pessoas, um acordo  de compromisso, que  era experimentar fazer  uma intervenção  
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muito parecida àquela que se fez em Alhos Vedros, na Praça da República, e dar um tempo para ver qual 

seria o estrago que a árvore faria na casa das pessoas, pensando que se poderia fazer um corte nos ramos da 

árvore, para que os telhados e a rua na altura da queda da folha não ficassem tão cheias de folhas, portanto 

tem que se ter uma redobrada atenção sobre isso, em resumo, pensa que se deveria ter em atenção, em 

primeiro lugar, equacionar a hipótese de não se abater a árvore, dando estas garantias às pessoas e dando 

mais atenção aos cortes anuais, acrescentando que se deveria chegar a um acordo com os moradores 

daquele largo dando-lhes garantias de que por parte da Câmara Municipal irá haver outro tipo de 

intervenção para os tranquilizar.  

Disse que há uns dias passou junto à bomba de gasolina de Alhos Vedros e um trabalhador da Barbot disse-

lhe que a fábrica ia ser deslocalizada para Setúbal porque o patrão estava com um problema de legalização, 

com a Câmara Municipal e pensa que é por causa de um anúncio, e como foi uma conversa de ocasião 

questionou se chegou à Câmara alguma coisa sobre esta fábrica.  

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que nesta altura está-se a falar de duas situações relativas a árvores, 

uma é se arranca ou não arranca e noutra é que já foram arrancadas, mas tem que se ter a perceção e ter as 

respostas adequadas, nunca pensando que alguma vez tivesse que pensar como os plátanos crescem ou 

deixam de crescer, isto porque viveu dezenas de anos junto a plátanos e nunca se apercebeu, porque tem 

ouvido dizer tão mal dos eucaliptos que nunca pensou que lhe viessem a falar tão mal do plátano e ainda 

por cima com a copa que a árvore tem é engraçado, mas não para quem mora lá perto, fazendo uma 

apreciação sobre os plátanos que se localizam no Largo dos Combatentes da Grande Guerra na Moita, onde 

morou, os existentes em Sintra e noutras localidades que conhece, constatando que foi obrigado a pensar 

nisto tudo agora e se de facto estas árvores tem uma grande copa então faz com que as raízes também vão à 

procura de água onde ela existe e se na verdade se comprova que estas têm consequência nas casas das 

pessoas então tem que haver uma solução que passe por não ter essas consequências, e se é arrancar a raiz, 

ou no limite, arrancar a árvore porque não, então se assim traz complicações com certeza que as casas é que 

não podem sair do local, mas admite que se possa cortar a raiz, questionando se assim fica resolvido e por 

outro lado o facto da altura da árvore ser muita faz com que os algerozes das casas fiquem cheios de folhas 

e das bolinhas que os plátanos dão, mas de facto não deixa de ser um assunto que tem que ter solução e 

disso não há a menor dúvida até porque compreende a situação das pessoas. 

Quanto à situação da Fonte da Prata a única coisa que gostava de saber era o tipo de árvore que foi ali 

colocada que tipo de problema é que tem? E vai ser substituído porque tipo de árvore e com que 

características? Porque isso até ajuda a perceber, no futuro, quando se vê uma qualquer situação, podermos 

esclarecer a razão por que foi aquela a opção. 

Sobre o campo de futebol de sete disse que de facto o assunto já se falou, mas nem sempre se fala aqui num 

assunto, os assuntos da primeira vez são exatamente explicados como à segunda ou à terceira e depois as 

coisas vão evoluindo e há uma outra perceção, lembrando que da primeira vez que esta questão foi falada, 

tinha sido levantada por si, até pelas mesmas razões que a colocou hoje, que foi ter visto o logotipo da 

Câmara associado a uma determinada organização, e na altura não percebeu e colocou a questão tendo-lhe 

sido dito, até lhe referenciaram tanto quanto tem de memória, nessa reunião mais a ligação à atual equipa 

de futsal da D. João I do que propriamente a uma escola que ainda viria a nascer, entretanto aquele campo, 

neste caso, do ponto de vista comercial não vive só em função de uma escola de futebol mas também do 

“arrendamento”, ou seja da concessão daquele espaço por uma hora ou hora e meia que tem determinado 

valor a ser pago, mas pronto é privado, e sendo privado e havendo essa solicitação de um valor monetário 

para uma entidade privada nada tem a acrescentar. Acrescentou ainda que tinha dúvidas em saber qual era a 

participação que a Câmara tinha tido neste assunto, mas hoje já ficou esclarecido. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Esclareceu que este é um projeto que tem vinte anos e quando foi feita a 

avaliação e se iniciou as construções, as árvores, com certeza na altura, foram aquelas que foram 

escolhidas, mas entretanto estas começaram a crescer, e existe uma fase da obra em que é necessário fazer a 

sua receção e na altura, há cerca de sete, oito anos atrás, a Câmara Municipal não recebeu nem o parque 

urbano, nem os arranjos exteriores, e o que consta no relatório é que o sistema de rega é insuficiente, as 

árvores não são  de acordo com as necessidades e  algumas estavam já a crescer de forma doente, entretanto  
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isto, na altura, foi remetido para a Fadesa, mas esta acabou por andar embrulhada e entrou em processo de 

falência e a obra não foi recebida por parte da Câmara, sendo que posteriormente foram acionadas as 

garantias bancárias, que foram feitas de duas formas, uma para o parque urbano e outra para os arranjos 

exteriores, e nesta última a Câmara foi fazer aquilo que tinha sido dito no relatório, na altura, que não 

estava em condições e que provocou o não recebimento da obra, ou seja, as árvores estavam a crescer de 

uma forma desordenada, estavam tortas e doentes, o sistema de rega era insuficiente e as caldeiras não 

estavam de acordo com aquilo que é exigido, portanto a Câmara Municipal substituiu-se à empresa e está a 

fazer conforme, quanto ao tipo de árvores que estão a ser colocadas no local são de porte médio, porque as 

que lá existiam já estavam a incomodar e até já havia algumas reclamações. 

 

Sr. Presidente – Sobre a árvore de Sarilhos Pequenos disse que a mesma nunca foi podada, porque quando 

o são, regularmente, mantém-se com uma copa controlada e baixa, porque de ano para ano crescem os 

ramos fininhos que no ano a seguir são cortados novamente e como aquela nunca foi podada o tronco 

principal tem para aí uma altura de três andares, portanto já não tem poda possível uma vez que cortar o 

tronco principal é matá-la, parecendo-lhe ser um bocado difícil reduzir a dimensão da mesma.  

 

 

Foi apresentado, discutido e aprovado, por unanimidade, um voto de pesar ao falecimento de João José da 

Silva, que abaixo se transcreve, ficando de se dar conhecimento à família 

 

Voto de Pesar 

“João José da Silva, defensor exemplar e entusiasta da Baixa da Banheira, desenvolveu ao longo da sua 

vida intensa atividade, designadamente no domínio político e do movimento associativo. 
 

Pessoa de convicções fortes, antifascista, democrata, mas com um “Dom”, o de saber dialogar e de saber 

ouvir. 
 

Dirigente do Ginásio Atlético Clube, durante muitos anos, participação na criação da sua secção Cultural, 

da Biblioteca, bem como da sua famosa Escola. Criou, igualmente, o Núcleo Museológico da Baixa da 

Banheira. 
 

Foi Presidente da Comissão Administrativa da Baixa da Banheira a seguir ao 25 de Abril de 1974, e 

Presidente da Assembleia de Freguesia da Baixa da Banheira, durante vários mandatos, onde granjeou a 

admiração de todos. 
 

Pelo seu percurso e exemplo de vida, o executivo da Câmara Municipal da Moita manifesta o seu profundo 

pesar pelo falecimento de João José da Silva, apresentando as condolências aos seus familiares e amigos.” 

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

 

1. ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS DA AIA 

 

 

“A AIA - Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal - é uma Associação de Municípios de 

Fins Específicos, pessoa coletiva de direito público, constituída por escritura pública a 29 de Abril de 2008,  
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e que tem por objeto a realização de interesses específicos comuns aos Municípios que a integram – 

Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal - em matéria de captação, 

transporte adutor e abastecimento de água ”em alta”. 
 

A Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, veio estabelecer um novo regime jurídico do associativismo 

autárquico, obrigando a um conjunto de ajustamentos às novas exigências legais por parte das várias 

entidades abrangidas, como é o caso da AIA. 
 

A proposta de alterações aos estatutos foi aprovada pelo Conselho Diretivo da AIA em 27 de junho de 

2014, cabendo agora aos municípios associados preceder à aprovação, conforme estipula a alínea e) do n.º1 

do artigo 8º dos Estatutos da AIA.  
 

Nesta conformidade propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere aprovar, para submissão à 

Assembleia Municipal, a proposta de alteração dos Estatutos da AIA.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que o PS vai-se abster nesta proposta, no entanto pensa que o Sr. 

Presidente defendeu muito bem a associação, naturalmente porque a conhece desde que a mesma foi 

formada, outros vereadores conhecerão também, mas este não é o caso dos vereadores do PS até porque 

quando consultam a informação sobre a associação o que ficam a saber é que a maior parte do orçamento 

da mesma é para pagar salários, e por outro lado com verbas do Fundo de Equilíbrio Financeiro, a Câmara 

Municipal da Moita é a que mais contribui, claro que depois com as verbas do IRS há outros municípios 

que contribuem mais do que o Município da Moita, e quando olhamos para lá o que sabemos, e a 

informação disponível é que vai haver um workshop daqui a algum tempo, no entanto tenta ver na 

informação disponível aquilo que o Sr. Presidente explicou, acha que é bastante interessante mas isso não é 

muito visível e como tal como não estão muito conhecedores da situação da associação o PS vai-se abster 

nesta proposta. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse ser uma questão de um pormenor, mas no entanto pensa que este faz 

diferença, ou seja, no art. 18º, na parte das receitas, o nº2, portanto a participação dos vários municípios 

associados vai duplicar, porque era 0,07 e agora passa para 0,15, portanto isto representa um encargo de 

50% e em termos anuais representa um encargo, se não tiver errado, de 15.000 €/ano que o Município da 

Moita vai dar para a Associação, enquanto anteriormente dava cerca de 7.000 €/ano.  

 

Sr. Presidente – Disse que de facto há um aumento da comparticipação dos municípios, e esse aumento 

nesta fase torna-se necessário para garantir a elaboração/pagamento dos projetos que permitem, que logo 

que haja a possibilidade que referiu na apresentação da proposta, sejam apresentadas as candidaturas para o 

início da execução física do projeto do objetivo da AIA, mais acrescentou que até agora os custos 

suportados são custos meramente salariais, outros custos de funcionamento não existem uma vez que a 

Associação de Municípios da Região de Setúbal disponibiliza as instalações e os custos de consumíveis, e 

isto trata-se apenas de um técnico que é o único trabalhador que a AIA tem, põe-se a questão, efetivamente, 

da necessidade de atualizar os projetos que foram feitos à alguns anos de fazer um estudo de viabilidade 

económico-financeira que os sustente também, e isto tem que ser contratado a empresas externas porque 

não existe capacidade interna de os fazer, porque um técnico sozinho não pode fazê-lo, portanto é 

necessário suportar os custos destes projetos e daí que surja a necessidade do aumento da comparticipação 

de cada um dos municípios.   

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse ter ouvido que existe só um trabalhador na AIA, mas olhando para a 

documentação, mais precisamente para o Relatório e Contas, vê um secretário-geral e vê também uma outra 

situação que terá evoluído, pensa que, para o Parlamento Europeu. Mais acrescentou que o valor para 

pagamentos de pessoal ser da envergadura que está no Orçamento, parece-lhe não ser só para uma pessoa, 

fazendo uma apreciação de um dos quadros que aí se encontram. 
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Sr. Presidente – Disse que sobre os valores, em concreto, não se pode pronunciar porque tem que ver 

primeiro, no entanto quando for a Assembleia, em Dezembro, e que seja presente o Orçamento já pode 

trazer mais alguma informação sobre este assunto. 

 

 

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

abstenções do PS. Submeter à Assembleia Municipal.  

 

 

2. 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

“A alteração aos documentos previsionais agora proposta resulta da necessidade de adequar algumas 

dotações orçamentais com vista a garantir a assunção de compromissos ate ao final do corrente ano. 
 

Na generalidade o maior número de modificações, desta alteração, prende-se com os necessários 

reajustamentos nas rubricas de pessoal, em resultado da reorganização orgânica, das diferentes medidas 

decorrentes da Lei do Orçamento de Estado em vigor em conjugação com o decreto de execução 

orçamental e Acórdão do Tribunal Constitucional. 
 

Desta feita, propõe-se a aprovação da alteração ao orçamento nos termos dos documentos em anexo na 

importância total de € 686.650,00.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse sobre a proposta que ficaram com a ideia que, realmente, era para 

reajustamentos no entanto existe um reforço de verbas, a salientar, para a Caixa Geral de Aposentações, que 

gostava que lhe fosse confirmado porque a ser assim, porque é que esse valor teve este incremento e o que é 

que justifica isso, ainda assim como em todas as situações de alterações ao Orçamento e GOP’s que houve 

até hoje o PS abstém-se. 

 

Sr. Presidente – Sobre a Caixa Geral de Aposentações disse que o fundamento é o mesmo, não existe 

nenhuma outra razão que não seja meramente contabilística, sendo que a mesma gere-se por forma a ser 

acertada no final do ano, justificando.  

 

 

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

abstenções do PS e BE.  

 

 

3. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

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

dois novos projetos no atual Plano Plurianual de Investimentos de forma a dar início, ainda no corrente 

ano, aos procedimentos de concurso associados a cada um dos projetos. 
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Nesta medida, as rubricas a criar no Plano Plurianual de Investimentos são: “Ampliação da EB1/JI nº2 

Alhos Vedros” e “Rede de Águas Residuais do Penteado”, com dotações orçamentais de € 2.500 cada, com 

vista a fazer face a despesas administrativas com o desenvolvimento dos procedimentos. 
 

As rubricas em referência estão consideradas na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para o 

ano de 2015, com as dotações necessárias à execução dos respetivos investimentos. 
 

Assim, proponho a revisão aos documentos previsionais com o fundamento acima enunciado e em 

conformidade com os mapas que se anexam. 
 

Mais proponho, o posterior envio à Assembleia Municipal para aprovação.”   

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade, com submissão à Assembleia Municipal. 

 

 

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

 

 

4. TÉCNICOS DE NATAÇÃO – CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA 

 

 

“Na sequência da impossibilidade definitiva de um dos técnicos que lecionava aulas de natação na Piscina 

Municipal continuar a lecionar, torna-se imperioso continuar a garantir o normal funcionamento da Escola 

Municipal de Natação, para a época desportiva 2014/2015. 
  

Assim, nos termos do nº 11 do art.º 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do nº 11 do art.º 73º da 

Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro nº 10 do art.º 75 da Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, do nº 8, do 

artº 26º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea a) do nº 2 do artº 22, da Lei nº 55-A/2010, de 31 

de dezembro conjugado com o disposto no nº 4 do mesmo artigo e do nº 1, do artº 6º do Decreto-lei nº 

209/2009, de 3 de setembro, na redação dada pelo artigo 20º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, a 

celebração de contratos de avença dependam de parecer favorável do órgão executivo relativamente à 

verificação do requisito referido na alínea a) do nº 2, do art.º 35º e nº1 do art.º 94, da Lei nº 12-A/2008 de 

27 de fevereiro, alterada pela Leis nº (s) 64-A/2008, de 27 de fevereiro, e 3-B/2010, de 28 de abril. 
 

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

C/2013, de 31 de dezembro, conjugado com o disposto no nº 4º do mesmo artigo, propõe-se que a Câmara 

Municipal, delibere emitir parecer favorável, à celebração de um contrato de avença com o técnico, Pedro 

Miguel das Neves Cópio, de quem se conhece o desempenho profissional, pelo período de 9 meses, pelo 

valor global de € 2.936.00 (dois mil novecentos e trinta e seis euros), a pagar em 9 prestações mensais.  
 

Ainda nos termos previstos no nº 11 do art.º 75 da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, conjugado com o 

disposto no nº 4 do mesmo artigo, propõe-se também que, a Câmara Municipal, delibere emitir parecer 

favorável, à alteração do valor da prestação mensal pago à técnica, Cláudia Sofia Pinto Cabrita, na 

sequência da ampliação do objeto do contrato, de € 321,09 (trezentos e vinte e um euros e nove cêntimos), 

para € 405,53 (quatrocentos e cinco euros e cinquenta e três cêntimos), valores isentos de IVA. 
 

Os presentes encargos irão onerar a rubrica – 03 01 01 07 e estão previstas na proposta de orçamento para o 

ano de 2015.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse não conhecer nenhum dos elementos, mas como numa anterior proposta 

em que também foi concedida uma avença a um técnico, gostaria, apenas por questões de haver alguma 

coerência, que viessem explicitados na proposta qual o valor/hora, porque o valor global tanto pode indicar 

que é o técnico que está “a receber demais” como é a Câmara Municipal que está a “pagar de menos” e se 

houver um valor/hora facilmente se chega a conclusões. Mais disse que foi focada a questão da 

hidroginástica, e na proposta diz “… de quem se conhece o desempenho profissional …” e quanto a si, isto 

é muito vago porque qualquer licenciado em educação física tem obrigatoriamente de ter reconhecido o 

primeiro nível em qualquer modalidade, portanto tendo o primeiro nível de natação, pode dar natação mas 

pode não ter a formação, ou seja, a sua licenciatura pode não ser na área da natação e isso era importante 

que viesse explicitado porque da forma como está escrito na proposta “é curto, não chega”. 

 

Srª Vereadora Vivina Nunes – Disse que em relação ao valor/hora fará chegar a informação. Em relação às 

questões do técnico disse que na Piscina Municipal não existe nenhum técnico que não tenha formação na 

área da natação porque essa é uma das condições para se dar natação. 

 

 

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

abstenções do PS. 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

5. CONCURSO “ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS” 

- APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

- DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

1 - “Através da deliberação da Câmara Municipal de vinte sete de Agosto 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 Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública” para a formação de contrato. 
 

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

operacional de 23 viaturas, por convite enviado aos co-contratantes do referido acordo quadro. 
 

3 - O prazo de entrega das propostas terminou no dia 19/09/2014, 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 a proposta da empresa “LeasePlan Portugal – Comércio e 

Aluguer de Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda” estavam conformes com a cláusula nona 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. 
 

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 ao concorrente e concedendo-lhe 

um prazo de cinco dias úteis para se pronunciar ao abrigo do direito de audiência prévia.  

O referido prazo terminou no passado dia 6 de Outubro não tendo sido apresentado qualquer pronúncia. 
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6- O júri elaborou, em cumprimento do artigo 148.º do CCP, um relatório final datado de sete de Outubro 

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 Sete de outubro de 2014. 

 

2 - Decisão de adjudicação  
 

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

que integram o processo de procedimento, à Empresa “LeasePlan Portugal – Comércio e Aluguer de 

Automóveis e Equipamentos Unipessoal, Lda, pelo valor de € 267.112,80 (Duzentos e sessenta e sete mil 

cento e doze euros e oitenta cêntimos), acrescido do IVA de 23% no montante de 50.347,26 € (Cinquenta  

mil trezentos e quarenta e sete euros e vinte seis cêntimos) que perfaz o montante global de 317.460,06 € 

(trezentos e dezassete mil quatrocentos e sessenta euros e seis cêntimos), pelo período de quatro anos. 

 

3 - Compromisso 
 

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

rubrica “Aluguer Operacional de viaturas” – 111.34 – 04 02020601, prevendo-se que não haja efeito 

financeiro durante o corrente ano. 

 

Em 2015, 2016, 2017 e 2018 prevê-se o montante anual de € 66.778.20 (Sessenta e seis mil setecentos e 

setenta e oito euros e vinte cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor cujo montante é de € 12.586,81 (Doze 

mil quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta e um cêntimos) (o valor do seguro no montante de 43.67 € 

mensal por viatura é isento de IVA) que totaliza o montante global de € 79.365,01 (Setenta e nove mil 

trezentos e sessenta e cinco euros e um cêntimo)  

 

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

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

prestação da caução pelo adjudicatário.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Fez a apreciação dos documentos que compõem o concurso, nomeadamente 

a Ata do Júri, levantando algumas dúvidas e dando algumas sugestões relativamente aos mesmos. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu as dúvidas levantadas na intervenção anterior. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse querer esclarecer um pormenor, ou seja, questionou se se está a falar 

de 23 veículos, e que vão substituir os veículos Peugeot, que há três anos começaram a circular no 

Concelho, e se as matrículas da maior parte destes carros são MN, e ainda se este tipo de contratos são para, 

três ou quatro anos. 
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Sr. Presidente – Informou que para os veículos Peugeot o contrato foi de três anos porque a Lei não 

permitia ir além disso, posteriormente foi feito este Acordo Quadro no âmbito da Agência Nacional das 

Compras Públicas com um prazo já de quatro anos, que é melhor, mas ainda não é o ideal, porque pensa-se 

que o ideal seria cinco anos. 

 

 

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

abstenções do PS e BE. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pela Srª Vereadora Vivina Nunes. 

  

 

6. AUXÍLIOS ECONÓMICOS 2014/2015 – REFORÇO DE VERBA 

 

 

“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 por estimativa dos subsídios de auxílios económicos para 

os Agrupamentos de Escolas do Concelho. 
 

De acordo com a proposta n.º 211/XI/2014 aprovada em reunião de Câmara no dia 24.09.14 e com efeito 

para o ano letivo 2014/2015, foi realizada a análise de todos aos processos de Ação Social Escolar, que 

deram entrada na Câmara Municipal.  
 

No seguimento dessa análise verificou-se que a verba transferida, por estimativa, para o Agrupamento de 

Escolas Fragata do Tejo não é suficiente tendo em conta o aumento do número de alunos carenciados, 

assim sendo, somos a propor o seu reforço em 600,00 € (seiscentos euros) com efeito na rubrica 

060602030536 - Auxílios Económicos.” 

 

 

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

mesma submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

7. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – RATIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE ESCALÕES 

 

 

“No âmbito da Ação Social Escolar e tendo em conta a necessidade  inadiável, de responder aos casos de 

grave carência alimentar que se têm verificado nas escolas do Munícipio, procedeu-se, durante o ano letivo 

à atribuição de subsidio para alimentação a alunos do1º Ciclo. 

 

Todos estes alunos provêm de agregados familiares que apresentaram processos sem a documentação 

exigida  na legislação em vigor, nomeadamente a declaração de Abono de Familia, fazendo-se, no entanto, 

acompanhar de relatórios/declarações, dos Coordenadores de escola, quer dos encrregados de educação, 

que justificam a situação de emergência em que se encontram. 

 

Assim, face ao exposto, e  dado o carater de urgência propomos para despacho do Sr. Presidente e posterior 

ratificação em reunião, a atribuição dos respetivos apoios alimentares (Escalão A), conforme quadro 

abaixo. 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
05.11.14         12 

 

 

 

 

 

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

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que muitos de nós viveram um largo período das suas vidas nas escolas e 

sabemos que há crianças que a única refeição que tomam é a refeição da escola, portanto todas as ajudas 

que se possam dar neste sentido são bem-vindas. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que evidentemente que concordam totalmente com esta proposta, mas 

a questão é que, frequentemente debatem-se com a questão dos documentos virem a reunião mais 

completos para que tenham um melhor conhecimento, neste caso é a questão dos nomes das crianças, disse 

compreender que tenham que vir os nomes mas pensa que não deveriam constar. 

 

 

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

 

 

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

 

 

8. “CONSTRUÇÃO DO AÇUDE DA CALDEIRA DA MOITA” 

LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO DE GARANTIA DO EXATO E PONTUAL CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DL Nº190/2012, DE 22 DE 

AGOSTO 

ADJ.: OBRAS PÚBLICAS, FERROVIÁRIAS E MARÍTIMAS, S.A. 

 

 

“A 09/10/2010 foi adjudicada a Empreitada acima referida à Empresa “OFM – Obras Públicas, 

Ferroviárias e Marítimas, Sa”, no âmbito do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18-A/2008, de 28 

de Março na sua atual redação, pelo valor de €1.163.362,50, acrescido do Iva à taxa legal em vigor. 

 

Nos termos dos art.ºs 394º e 395º do CCP, os trabalhos realizados na empreitada foram alvo de vistoria e 

rececionados provisoriamente a 28/10/2011, tendo sido elaborado o respetivo auto. 

 

O prazo de caução para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, foi 

estabelecido de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais; 

 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações técnicas; 

 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis. 

 

Agrupamento Escola Básica Processos 1º CEB Observações Total 

 V. Amoreira 2 Soraia Andrade Santos 

Jorge Andrade Santos 

Iara Nadine Anwar 

Joana Mara C. Ferreira 

 

Relatórios individuais da Sra. Coordena-

dora de escola onde solicita a alimenta-

ção gratuita para salvaguardar o bem-

estar dos alunos. 

 

4 

Total  4 
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Pelo estabelecido no DL 18/2008, de 29 de janeiro, CCP, em empreitadas com prazo superior a cinco anos, 

a caução para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações contratuais, deve encontrar-se 

liberada em pelo menos 75%, no prazo de 30 dias após o decurso desses cinco anos, conforme determina o 

n.º 6 do artigo 295.º do CCP. 

 

O Decreto–Lei 190/2012, de 22 de agosto, veio alterar temporariamente esta situação, permitindo às 

empresas adjudicatárias a solicitação da liberação faseada da caução, nos seguintes prazos, contados a partir 

da data da receção provisória: 

 

  1º ano – 30% do total da caução 

  2º ano  - 30%  “ 

  3º ano  - 15%  “ 

  4º ano  - 15%  “ 

  5º ano - 10%  “ 

 

A empresa adjudicatária da empreitada em questão usou desta faculdade legal, assim realizou-se a 

27/10/2014 vistoria onde se constatou que os trabalhos realizados estão em conformidade, tendo-se em 

seguida procedido à elaboração de auto, que se anexa. 

 

Após o exposto proponho que se libere a caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais, pela empresa “OFM – Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, SA”, em 15% 

do valor total da caução apresentada, em face de à presente data terem decorrido 3 anos após a receção 

provisória, relativa à empreitada de ”Construção do Açude da Caldeira da Moita”. 

 

 

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. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Presidente. 

 

 

9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MOITA 

 

 

Considerando que: 
 

1 – As atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos, pelos feirantes, vendedores ambulantes, 

agricultores e 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 nas atividades realizadas nos mercados municipais fixos, 

nas feiras e 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 utilização, ocupação dos espaços de venda e de ocupação do espaço público;  
 

4 – Durante os anos 2013 e 2014, a Câmara Municipal pretendeu incentivar e incrementar as atividades 

desenvolvidas nos mercados municipais fixos, nas feiras e no comércio tradicional e local;  
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5 – O incentivo referido no ponto anterior verificou-se através de diversas propostas de redução de taxas, 

submetidas à Assembleia Municipal, a saber: 
 

a) Redução em 30% do valor das taxas de utilização das lojas previstas na alínea a) do n.º 1 e nas 

alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 44.º e redução em 40% do valor das taxas de utilização das bancas 

previstas na alínea b) do n.º 1 e nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo 44.º da Tabela de Taxas anexa 

ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, a vigorar nos anos 2013 e 2014, através de 

proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 6 de fevereiro de 2013, e 

pela Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 22 de fevereiro de 2013; 
 

b) Redução em 20% do valor das taxas de utilização dos lugares de venda previstas nos n.ºs 1 a 4 do 

artigo 41.º da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, a vigorar a 

partir do mês de outubro de 2013 e durante o ano de 2014, através de proposta aprovada pela 

Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 7 de agosto de 2013, e pela Assembleia Municipal, 

em sessão realizada no dia 3 de setembro de 2013; 
 

c) Redução em 50% do valor das taxas de ocupação de espaços públicos previstas no n.º 2 do artigo 

20.º e no artigo 23.º da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento de Taxas do Município da Moita, a 

vigorar durante o ano de 2014, através de proposta aprovada pela Câmara Municipal, em reunião 

realizada no dia 18 de junho de 2014, e pela Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 27 

de junho de 2014. 
 

6 – A conjuntura económico-financeira não registou sinais de desagravamento, pelo que, continua a existir 

uma necessidade premente em incentivar as atividades desenvolvidas nos mercados, nas feiras e no 

comércio tradicional e local, pelo que, se considera necessário a manutenção das reduções supra 

mencionadas. 

  

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere: 

 

 Ao abrigo das alíneas k) e ccc), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de novembro e n.º 50-

A/2013 de 11 de novembro, submeter à Assembleia Municipal da Moita para efeitos de aprovação, 

ao abrigo do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, das alíneas b) e g) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I à 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, dos 

artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 46-B/2013 de 01 de novembro e alterada pelas Lei n.º 83-C/2013 de 31 de 

dezembro e Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, 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.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – O PS queria, para além da manutenção das situações expostas, a 

manutenção de três situações que lhes parecem mais críticas no Concelho, que são os mercados municipais 

de Sarilhos Pequenos, Gaio-Rosário e Vale da Amoreira que houvesse também, e isso não é uma questão 

de manutenção mas sim uma situação nova, ou seja as pessoas que estão, ou venham a estar, nesses lugares 

tivessem um período de carência de três meses de pagamento, apos seis meses de pagamento, e com isso 

pensamos que se poderia dar um sinal que era importante dar nesses três mercados, e em termos de verbas 

também não é significativo. Mais acrescentou não saber se pensam que este assunto deverá ser discutido no 

âmbito do resto da proposta que hoje está a ser apresentada, ou se deve ser objeto de uma nova proposta a 

ser apresentada em uma próxima reunião.  

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
05.11.14         15 

 

 

 

 

Sr. Presidente – Sobre a questão colocada disse não conseguir ter opinião agora, e não sabe se alguém tem 

opinião diferente, até porque estas questões de alterações ao Regulamento tem sempre previamente o filtro 

jurídico e são acompanhadas, e se calhar era difícil acertar-se, nesta reunião, os termos em que isso poderia 

ser feito, tendo proposto que passassem a escrito aquilo que efetivamente entendem propor para depois 

poder ser avaliado e acertado juridicamente, ou seja, em que termos é que as alterações operavam e em que 

pontos determinados é que elas implicavam alterações, para depois ser deliberado numa próxima reunião. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que irão, então, fazer isso para ser presente a uma próxima reunião. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que em relação a esta matéria tem que se ter algum cuidado por 

questão de equidade, porque estar-se a isentar pessoas a três meses na caução, não se está a respeitar o 

princípio da igualdade, porque há dois anos foi feita uma redução, mas foi para todos e tem algumas 

dúvidas relativamente a se estar a discriminar só estas três. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sobre o proposto disse pensar que tem cabimento, mas como foi dito 

pelo Sr. Presidente, deve ser bem elaborado e fundamentado e dar-se-ia um sinal a nível dos mercados até 

porque já vai sendo rotineiro o desistir e o voltar a ser ocupado dos lugares dos mercados e começa a haver 

um esmorecimento nestes espaços. 

 

Sr. Presidente – Disse que se os vereadores do PS quisessem remeter a proposta com uma maior 

antecipação para que pudesse ser apreciado pelo Gabinete Jurídico podiam fazê-lo, ou então se tivessem 

apoio jurídico que remetessem, então, a proposta na altura certa para ser presente à reunião de Câmara. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse ser importante o que foi dito pelo Vereador Miguel Canudo porque as 

dificuldades não existem só no mercado do Vale da Amoreira, no de Sarilhos Pequenos ou do Gaio-Rosário 

mas também as existem nos outros, apesar de que nesses ainda vão algumas pessoas porque a densidade 

populacional é diferente no entanto, pensa, que seria importante ter em conta o principio da igualdade. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse não ter dúvidas nenhumas que esta situação tem que ser aplicada a todos 

os mercados, lembrando que, na semana transata, foi ao mercado da zona norte da Baixa da Banheira e 

estavam apenas a funcionar três bancas de legumes, tendo ficado surpreendido, portanto concorda com tudo 

o que seja feito para melhorar e ajudar neste problema dos mercados. 

 

 

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

mesma remetida para a Assembleia Municipal. 

 

 

10. PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

URBANOS DO MUNICÍPIO DA MOITA 

 

 

“A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de 

novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de novembro, 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, estatui na alínea K) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à mencionada 

Lei que os municípios dispõem de atribuições no domínio do ambiente. 
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Sendo que, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de setembro, 

alterado pelos Decreto-Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, Decreto-

Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 

127/2013, de 30 de agosto, cabe aos municípios assegurar a gestão dos resíduos urbanos cuja produção 

diária não exceda 1100 litros por produtor. 
 

Com impacte no serviço de gestão de resíduos, no ano de 2009, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 194/2009, 

de 20 de agosto, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. Determina este diploma 

legal que as regras de prestação do serviço aos utilizadores constam de um regulamento de serviço, a 

aprovar pelas entidades titulares e que deve conter, no mínimo, os elementos constantes da Portaria n.º 

34/2011, de 13 de janeiro. 
 

Dando cumprimento ao sobredito imperativo legal, acolhendo o modelo emanado da Entidade Reguladora 

dos Serviços de Águas e Resíduos, I.P. (ERSAR) e considerando as atribuições e competências municipais 

no que concerne à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, da saúde pública e do meio ambiente geral, 

foi aprovado o Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita, para 

vigorar na sua circunscrição territorial, por deliberação da Assembleia Municipal da Moita tomada em 

sessão ordinária realizada em 29 de junho de 2012 e publicado na 2.ª série do Diário da República, em 16 

de julho de 2012. 
 

Na sequência da apreciação efetuada pela ERSAR, foi o mencionado Regulamento alterado por deliberação 

da Assembleia Municipal da Moita, em sessão ordinária de 19 de abril de 2013 e publicado na 2.ª série do 

Diário da República, em 7 de maio de 2013. 
 

Em 24 de abril de 2013 foi rececionado neste Município um parecer elaborado pela ERSAR, com algumas 

recomendações a considerar. 
 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais, foi determinado que relativamente à atividade de gestão de resíduos sólidos os 

municípios cobram os preços previstos em regulamento tarifário a aprovar, devendo este observar o 

estabelecido no regulamento tarifário aprovado pela entidade reguladora dos setores de abastecimento 

público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos.  
 

A Lei n.º 12/2014, de 6 de março veio proceder à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto, modificando os regimes de faturação e contraordenacional. 
 

No passado dia 17 de fevereiro a ERSAR aprovou o Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de 

Resíduos Urbanos, Deliberação n.º 928/2014, publicada na 2.ª série do Diário da República, de 15 de abril 

de 2014, que estabelece as disposições aplicáveis à definição, ao cálculo, à revisão e à publicitação das 

tarifas e às respetivas obrigações de prestação de informação. 
 

Por fim, o Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, veio estabelecer os procedimentos necessários à 

implementação do sistema de faturação detalhada nos serviços municipais de abastecimento público de 

água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos. 
 

Face ao supra explanado, mostrou-se necessário elaborar uma alteração ao Regulamento do Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita de forma a conformar o mesmo com o normativo legal 

atualmente existente, promovendo-se a sua revisão e atualização. 
 

Nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere ao abrigo do disposto no artigo 32.º e 

na alínea K) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 

 

a) Submeter a consulta pública e a audiência de interessados, para recolha de sugestões, o projeto de 

alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita, em 

anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante para todos os efeitos legais, pelo prazo de 

30 (trinta) dias úteis, a contar da data da sua publicação no Diário da República, nos termos conju- 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
05.11.14         17 

 

 

gados e para os efeitos do disposto no n.º 3, do artigo 62.º, do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de 

agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho e pela Lei n.º 12/2014, de 6 de 

março, e dos artigos 117.º e 118.º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as retificações introduzidas pelas Declarações de 

Retificação n.os 265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 29 de fevereiro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 

118/97, de 24 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, pela Lei n.º 30/2008, de 10 

de julho e pelo Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 636/2013, de 21 de outubro, antes de ser 

submetido à aprovação da Assembleia Municipal da Moita; 

 

b) Solicitar à entidade reguladora do serviço de gestão de resíduos, ERSAR, durante o período de 

consulta pública, a emissão de parecer sobre o projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita em cumprimento do n.º 4, do artigo 62.º, do 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto. 

 

Anexo: Projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da 

Moita” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que este assunto já não é novo nas reuniões de Câmara e já se 

antevia, porque isto tem sido um percurso que a pouco e pouco se tem aproximado desta situação, que é 

haver uma intromissão na gestão dos resíduos e na própria gestão da água que vem até com ameaças de 

contra-ordenações se o Município não cumprir as regras e os valores impostos, portanto isto é um 

mecanismo que considera anti-democrático e de ingestão na gestão democrática dos serviços que se 

prestam às populações, e da parte do Bloco de Esquerda reserva os trinta dias de discussão para 

fundamentar a posição que irão tomar, justificando-o e acrescentando que reserva a sua posição final e irá 

votar a favor para possibilitar a discussão pública. 

 

 

Após a intervenção foi a proposta 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 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                               

 

 

 

             ______________________________________ 

 

 

                 A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                   ______________________________________ 


