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Aos três dias do mês de Dezembro 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, Pedro Manuel da Silva Aniceto, 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: 

 

- O Presidente da Câmara Municipal da Moita fez uma saudação à classificação do Cante Alentejano a 

Património Cultural Imaterial da Humanidade; 

 

- 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.  

 

- Foi apresentado e apreciado o pedido de renúncia, ao abrigo dos nºs 1 e 2 do art.º 76º da Lei nº169/99, de 

18 de Setembro, da vereadora Márcia Rafaela Cadete dos Santos, Vereadora pelo Partido Socialista na 

Câmara Municipal da Moita, passando, a partir desta data, a exercer funções definitivamente, o Sr. Edgar 

Manuel de Almeida Cantante, que já vinha assegurando a função desde 03 de Dezembro de 2013, por 

suspensão do mandato da detentora do cargo. 

    

 

Foi decidido por todo o Executivo, atendendo à época natalícia, que a reunião pública a realizar no dia 30 

de Dezembro passasse para o dia 07 de Janeiro de 2015, no Edifício sede do Município. 

 

 

Foi submetida a discussão e votação a ata nº 17, de 30 de Julho do ano em curso, tendo sido aprovada por 

unanimidade. 

 

 

De seguida o Sr. Presidente, na sequência da visita efetuada há cerca de um mês ao Palacete de Alhos 

Vedros, e em que ficaram algumas dúvidas sobre a real situação do mesmo, esclareceu que a instalação 

toda do Palacete, nomeadamente a construção e a área de logradouro em sua volta, numa área total de 708 

m2, ou seja uma área de implantação de 493 m2 e área de construção de 960 m2, porque tem dois pisos, a 

escritura foi feita em 2007, transitou para a propriedade do Município por dação em pagamento, ou seja, 

por contrapartida de taxas em dívida do Fundo Imobiliário, proprietário de todas aquelas instalações 

industriais que na altura se chamava “Maxirent”, portanto já tem o registo em nome do Município e a ficha 

cadastral logo não existem dúvidas que aquilo é integralmente propriedade da Câmara Municipal da Moita, 

ou seja, toda a área de construção e uma pequena área envolvente de logradouro. 

 

Após o esclarecimento o Sr. Presidente deu a palavra aos Srs. Vereadores que manifestaram intenção de 

intervir no período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Relativamente ao Palacete dos Condes de Sampaio questionou se a situação 

da infiltração existente no local já tinha sido agendada a sua reparação pontual, porque se nada for feito em 

dois ou três anos vai tudo abaixo, portanto era para saber o ponto de situação. 

Falou, ainda, nos campos de ténis do Bairro Gouveia que estão com aspeto de abandonados, inclusive com 

as redes todas esburacadas, portanto pensa que requeria ali uma intervenção. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer fazer um acrescento relativamente à questão do Palacete e 

da sua reparação pontual, ou seja, pensa que seria interessante, uma vez que se está em presença de uma 

peça do património histórico do Concelho, fazendo uma apreciação do edificado, fazer-se uma previsão, 

mas com fundamentação, em termos do restauro do edifício, nomeadamente em termos de despesa, de 

faseamento da obra ou não, e esta sua sugestão vem no sentido de evitar que se chegue ao edifício e se diga 

que a sua recuperação deve ser muito dinheiro e que não está ao alcance da Câmara Municipal, portanto era  
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bom, porque existem técnicos especialistas em orçamentos nestas obras, que se tomasse esta medida para 

que se tivesse uma ideia de quanto importa fazer-se aquele restauro e não se fica só pelo “parece-me que é 

muito dispendioso”, e assim ficar-se-ia com uma fundamentação até para um eventual restauro e uma 

utilidade pública daquele edifício que dignifica muito aquela área de Alhos Vedros e iria valorizar bastante 

o próprio Concelho a vários níveis, nomeadamente histórico e turístico. 

Disse trazer uma resposta a um pedido de informação que solicitou ao Sr. Vice-Presidente em relação à 

utilização do Centro de Experimentação Artística, sendo que este pedido foi feito na sequência do seu 

impedimento de visitar um espaço do mesmo Centro, assunto que expôs numa reunião anterior, tendo 

recebido agora a resposta ao seu pedido de informação do Regulamento daquele espaço, que se encontra em 

fase de elaboração, e solicitando que lhe fosse dado conhecimento quando estivesse pronto, em relação à 

Agenda das Atividades, compreende a resposta que lhe foi comunicada apesar de considerar que esta foi, de 

certa forma, incompleta, fazendo uma apreciação, pormenorizada, à resposta que lhe foi dada, 

nomeadamente gostaria de saber quais os workshops e iniciativas que haveria, por exemplo durante uma 

semana, até para poder informar outras pessoas, acrescentando que gostou da resposta que lhe foi dada, no 

entanto na segunda parte pensa que foi um pouco lacónica, uma vez que os serviços poderiam informar, por 

exemplo, o que iria acontecer nas quinzenas para se ter uma ideia do que se passa naquele espaço. 

 

Sr. Presidente – Sobre o Palacete disse que existe um levantamento que foi feito pouco tempo depois de 

este ter passado para a posse do Município, e este contempla a situação das deficiências estruturais que o 

edifício apresenta e das necessidades de intervenção imediata, este levantamento não está acompanhado de 

orçamento mas diz não saber se esta é a questão mais relevante ter um orçamento detalhado sobre as 

intervenções, porque pensa que não custa perceber que estamos a falar de intervenções extremamente 

avultadas para a consolidação do edifício, de qualquer maneira pode-se procurar uma avaliação mais 

atualizada da situação e uma estimativa dos custos de um conjunto de intervenções que ali pudessem ser 

feitas, sendo que a questão é sempre a mesma em relação àquele Palacete ou a outra coisa qualquer, basta 

ver que na Ordem do Dia temos duas propostas de obras, que qualquer uma delas orça nas largas centenas 

de milhares de euros, mas é evidente que qualquer pessoa pode defender que o valor que será utilizado para 

construir uma escola fosse utilizado para recuperar o Palacete, ou seja é só uma questão de opção, mas se 

alguém defende isso que o assuma porque não se pode defender simultaneamente descidas de receitas e 

aumentos de despesas (várias), portanto o problema é quando é preciso fazer opções.  

Sobre as instalações municipais disse que tenhamos em atenção uma situação que é a seguinte: em relação 

às instalações municipais de acesso público, como por exemplo as bibliotecas, o Fórum, quando está aberto 

ao público, podem ser visitadas, todas as outras instalações são de acesso reservado, seja para quem for, 

naturalmente que não é vedado o acesso a eleitos, mas o não ser vedado não quer dizer que a qualquer 

momento que lá se chegue a porta esteja franqueada, ou seja qualquer vereador que pretenda conhecer, por 

exemplo, as instalações do Centro de Experimentação Artística ou da Telegestão de Águas, comunica e 

questiona quando é que pode deslocar-se ao local e quando é que está lá alguém que o acompanhe e vai, 

mas não pode esperar, porque está a porta fechada, que bate à porta e entra, porque são instalações de 

acesso reservado.  

Quanto ao CEA disse que, mesmo internamente quando se falava da atividade, sempre recusou que fosse 

utilizada a expressão “programação”, porque esta expressão é naturalmente associada a locais que 

promovem espetáculos públicos, mas aquele local não é uma sala de espetáculos nem é o Fórum, portanto o 

CEA não é para ter programação, é para ter atividades, e tem algumas, menos do que aquelas que há-de vir 

a ter um dia, até porque ainda tem algumas limitações porque não tem o equipamento todo (lembrando que 

foi feito agora um concurso para aquisição do material mas o mesmo ficou deserto, portanto tem que se 

abrir outro), fazendo um pequeno historial em como foi difícil todo o percurso, desde o seu inicio até ao dia 

de hoje, do Centro de Experimentação Artística.  

 

Sr. Vice-Presidente – Relativamente à questão abordada pelo Sr. Vereador Raminhos acerca do CEA 

reforçou o já dito em anterior reunião, nomeadamente enquanto responsável pelo equipamento quando 

necessita de se deslocar ao mesmo também telefona às funcionárias a fim de questionar se é oportuno ir lá, 

mais que não seja pela  correção de saber se não interrompe  algum trabalho, portanto  não tem a  ver com o  
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vedar acessos mas sim com a gestão do trabalho que lá se desenvolve. Sobre o Regulamento informou que 

o mesmo ainda não está pronto mas está a ser finalizado e seguirá para discussão dos parceiros locais para a 

constituição de um “suposto” Conselho Consultivo, que será um órgão do próprio CEA, se o Regulamento 

for aceite depois de proposto a reunião de Câmara. 

Em relação aos campos de ténis situados no Bairro Gouveia informou que foi feita, há cerca de três 

semanas, uma limpeza e foi também feita uma avaliação pelos serviços dos custos necessários para o 

arranjo dos mesmos. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer esclarecer, porque da intervenção do Sr. Presidente sobre o 

restauro do Palacete e de se solicitar a forma de ter uma ideia mais exata de uma intervenção de restauro e 

conservação do mesmo parece ter-se ficado com a ideia de que iria reprovar outras intervenções e 

nomeadamente uma escola, até porque pensa que essa é uma linha prioritária em relação ao que se estava a 

falar e como é obvio não lhe passou pela cabeça que irão desviar os fundos para construção de uma escola 

para aquele espaço, claro que não era essa a intenção, o que pensa, e já acontecia desde o Palacete da Fonte 

da Prata, passando pela Capela de S. Sebastião é que têm sempre defendido que se deve salvaguardar o 

património e se não se poder fazer alguma intervenção no presente pelo menos que se fique na posse desses 

espaços para que se possam recuperar no futuro, relembrando que há pouco tempo foi aprovada em reunião 

a aquisição das instalações da Cooperativa Operária de Crédito e Consumo e na altura falou-se também que 

não dava para fazer uma intervenção para salvaguardar o edifício, e neste caso era só para se ter uma ideia, 

mais concreta, dos valores que seriam necessários para a recuperação do Palacete. 

Quanto à entrada nas instalações reservadas da Câmara Municipal, disse que já é Vereador há alguns anos e 

tem sempre respeitado isso, ou seja, longe de si forçar a entrada em qualquer espaço da Câmara, até mesmo 

quando são em acessos públicos vai sempre enquadrado e contextualizado, portanto entende perfeitamente 

que os serviços tem que ter uma norma de funcionamento, até para segurança e para salvaguardar outras 

questões do próprio funcionamento dos serviços e no caso que lhe aconteceu não forçou de maneira 

nenhuma a entrada e até se retirou com educação, e agora com a intervenção do Sr. Vice-Presidente ficou 

esclarecido. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que por lhe ter chegado a posição atual do Orçamento de Receita, 

solicitou se seria possível esclarecerem-lhe algumas situações, dizendo que existem algumas rubricas que 

os resultados obtidos são na ordem dos milhares de por cento acima do que era previsto, nomeadamente em 

rubricas indefinidas, ou seja é em “outros” e como se sabe, quem está ligado a este assunto sabe tudo mas 

quem está a ver não sabe nada, mas nem todas são de rubricas indefinidas, fazendo em seguida uma 

apreciação a diversas rubricas assim como aos valores apresentados. 

 

Sr. Presidente – Disse não conseguir explicar cabalmente, e no momento, as diversas rubricas que foram 

questionadas mas irá solicitar aos serviços financeiros, e na próxima reunião virá munido com uma 

informação detalhada e explicita sobre o questionado. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse, em relação aos campos de ténis, e a título de sugestão, porque não 

sabe até que ponto não era possível fazer um protocolo com o CRI, uma vez que estes têm ali o Parque 

Desportivo junto aos campos de ténis no sentido de haver um conjunto de obrigações e direitos entre a 

Câmara Municipal da Moita e a Associação do CRI, de, como está ali perto, tomar conta e evitar o 

vandalismo e a deterioração em troco de algumas contrapartidas, deixando pois esta sugestão. 

Disse ainda, relativamente ao Palácio dos Condes de Sampaio, que a intervenção que falou, apesar de 

concordar com o que o Vereador Joaquim Raminhos disse, mas a questão é que existe ali, apesar de o 

edifício já estar num estado avançado de degradação, fruto de alguma incúria que houve ao longo dos anos, 

a questão pode ser facilmente resolvida pelos serviços da Câmara e não é necessário grandes verbas porque 

basta substituir alguns barrotes e colocar telhas, acrescentando que este discurso já foi utilizado aquando do 

Palacete da Fonte da Prata, que se arrastou durante vários anos em que se foi chamando a atenção por 

diversas vezes e chegou a um ponto que a situação está como está, portanto pensa que existe falta de sensi - 
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bilidade para a questão do património e as pessoas não se apercebem que a maior riqueza que o Concelho 

da Moita tem é o património histórico e o que se faz a nível do País, do seu ponto de vista, não está a ser 

feito no Concelho, reforçando que à falta de sensibilidade para estas questões e aquilo não é nenhuma obra 

do outro mundo é só substituir uns barrotes e umas telhas. 

 

Sr. Presidente – Em relação à intervenção anterior disse que esta o obrigava a dizer uma ou duas coisas, 

sendo que a primeira é que acha que o Sr. Vereador revela má-fé ou ignorância do que é a realidade do 

património no nosso País, porque se se quiser dar exemplos de património a cair, vai-se dar uma volta e 

encontra-se, quase, a cada esquina património público nacional abandonado e degradado, portanto a 

afirmação de que no Concelho vive-se noutro mundo e está tudo a cair, somos insensíveis e à nossa volta 

vive-se num paraíso é uma afirmação que só desqualifica quem a faz, quanto à segunda questão também é 

uma prova ou de má-fé ou de ignorância porque dizer que arranjar um telhado de um edifício daqueles “é 

umas telhas e meia dúzia de barrotes” ´é mesmo não se preocupar muito, nem ter muita seriedade, com o 

que diz, porque dizer-se isto de um edifício qualquer já é o que é, quanto mais dizê-lo de um edifício como 

aquele, histórico e no estado de degradação que tiveram oportunidade de verificar, portanto não se põe uma 

escada ao ombro e vai-se lá acima com duas ou três barrotes e umas telhas e o problema está resolvido. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Manifestou o seu desagrado com a intervenção do Sr. Presidente, 

questionando, ainda, o que é que a Câmara Municipal fez neste edifício desde 2007 até agora. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que todos tem direito às suas opiniões e é por isso que ambos expressaram as 

suas e nada mais, e só como nota informou que em 2007 quando a Câmara Municipal tomou posse daquele 

edifício, o seu estado era exatamente igual ao que viram aquando da última visita que foi feita. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Apresentou a Moção que abaixo se transcreve: 

 

Moção 

 

Em defesa dos postos de trabalho na Segurança Social 

 

“O Partido Socialista considera que a Segurança Social é um dos mais importantes legados da História da 

nossa democracia e do Estado Social, consolidado nos últimos 40 anos, que tem permitido o alargamento 

da proteção social a cada vez mais cidadãos, quer através do regime contributivo, do regime não 

contributivo e da ação social. 
 

Deste legado de valor inestimável para a sociedade portuguesa fazem parte os seus trabalhadores e 

trabalhadoras que todos os dias se empenham para que a Segurança Social responda adequadamente às 

necessidades dos seus beneficiários. 
 

Tendo em conta que os serviços do Instituto de Segurança Social, muitas vezes, apresentam grandes 

dificuldades em responder às necessidades das populações, e que desde 2010 este mesmo Instituto já sofreu 

uma diminuição do seu quadro de funcionários em 20%, que corresponde a mais de 2.500 funcionários, e 

tendo em conta que: 

1. O Governo está a diligenciar para a colocação na inatividade cerca de 700 trabalhadores da 

Segurança Social, dos quais perto de uma centena são dos Serviços Distritais de Setúbal; 

2. Não se conhecem as razões de substância que suportam tal medida; 

3. É do conhecimento geral da população as dificuldades dos Serviços da Segurança Social em dar 

resposta, por falta de recursos humanos; 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
03.12.14         6 

 

 

 

 

4. As autarquias são cada vez mais confrontadas com a procura de respostas, quer no âmbito de 

combate à pobreza, quer nas respostas de apoio às famílias, e para as quais têm que disponibilizar 

recursos muitas vezes escassos ou mesmo inexistentes que são do âmbito da Segurança Social; 

5. A coligação de direita insiste numa política agressiva contra as famílias, penalizadas com o 

desemprego e com as medidas de empobrecimento o que também se reflete intensamente na nossa 

comunidade; 
 

A Câmara Municipal da Moita delibera: 
 

- A manifestação pública de solidariedade para com os trabalhadores da Segurança Social, em particular os 

atingidos por esta medida, geradora de uma profunda instabilidade na vida destes funcionários públicos que 

se dedicam à causa pública, muitos já com uma longa carreira; 
 

- O repúdio desta medida e a manifestação do seu firme propósito de desencadear iniciativas com a 

finalidade de reverter esta situação que é socialmente injusta, funcionalmente injustificada e, por isso, 

prejudicial às necessidades das cidadãs e cidadãos e das famílias do nosso Concelho. 
 

- A exigência junto do Governo para cancelar de imediato este processo e devolver a estabilidade 

necessária aos trabalhadores e trabalhadoras da Segurança Social no exercício das funções que lhe são 

confiadas de serviço público num dos setores mais importantes para a sociedade portuguesa. 
 

Mais se delibera que esta Moção seja enviada ao Senhor Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança 

Social, à Assembleia da República, à Senhora Diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal e 

à Diretora do Centro Distrital de Segurança Social, bem como a publicação, no boletim oficial do 

Município, pelo menos, da parte resolutiva da presente Moção.” 

 

 

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

 

Sr. Presidente – Disse que a apresentação desta Moção deixa-o numa situação um pouco incómoda porque 

por um lado não pode votar contra uma vez que se trata de uma expressão de solidariedade a um conjunto 

de trabalhadores que está a ser atingido por mais uma medida bárbara deste Governo por outro lado é 

extraordinário assistir ao bem que faz a proximidade do ato eleitoral porque o PS, enquanto Governo, 

iniciou o conjunto de medidas que este Governo continuou, relativamente à Segurança Social, e depois nos 

últimos anos assistiu, como todos nós, ao aumento brutal do desemprego, ao encerramento de empresas que 

foi acontecendo a diversos níveis, à redução de trabalhadores na Administração Pública, que não foi 

iniciado com este Governo já vem detrás, levaram a que o efetivo de trabalhadores da Administração 

Pública dos diversos setores em Portugal se tenha reduzido em mais de duzentas mil pessoas, e tudo isto foi 

acontecendo no Governo do PS e depois na sequência e até hoje não veio aqui uma Moção que viesse 

expressar preocupação sobre o despedimento de trabalhadores em qualquer setor, e não houve do PS como 

não houve da CDU e portanto também não o trouxeram agora, e infelizmente para os trabalhadores da 

Segurança Social que agora estão a ser afetados e infelizmente para o País esta situação não é diferente da 

que tem acontecido num outro conjunto de setores públicos e privados e daí que o leva a pensar que só a 

proximidade de eleições é que justifica que apareça esta Moção nesta altura e neste momento, portanto 

temos aqui uma Moção com preocupação com os trabalhadores da Segurança Social que vão ser 

despedidos, preocupação que ninguém pode deixar de partilhar, mas também não pode deixar de ficar 

expressa da sua parte, e pensa que interpreta o pensamento dos seus camaradas, que isto vindo de onde 

vem, com a história que tem, trás “água no bico”. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse estar de acordo com a Moção e da parte do BE irão votar a favor e 

votarão todas as moções que venham em defesa dos trabalhadores porque, certamente, com tantos ataques 

que tem havido por parte destas políticas da coligação da direita que está no Governo, certamente 

justificava-se haver, em cada reunião de câmara, uma moção, porque existem sectores que estão a ser cons - 
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tantemente atacados, como por exemplo a Função Pública, propriamente dita, tem sido alvo de um arraso 

de ataques e de cortes de direitos e de salários que tem empurrado muitas pessoas para um estado de 

pobreza e de miséria incrível, portanto pensa que esta Moção vai merecer a sua aprovação. 

No contexto da intervenção do Sr. Presidente disse que se está perante uma situação que um dia isto tem 

que mudar e dar a volta, porque ao ter que dar a volta todos não vão ser demais para ajudar, e 

independentemente de todas as posições que se tenham tido num determinado histórico, ou que no atual 

momento hajam diferenças tem que haver uma convergência à esquerda para que se consiga dar volta a isto 

porque não vai ninguém sozinho (partidos) em termos políticos, pensando que em determinados momentos 

as convergências passam por estas situações, relembrando o exemplo de Espanha e do movimento 

“Pódemos” que tem sido tão falado, em que deve haver uma grande diversidade de opiniões, de 

movimentos e de posições, manifestando a sua opinião sobre a conjuntura política atual e acrescentando 

que no presente devemos estar todos unidos em torno da Moção para agir em defesa dos trabalhadores da 

Segurança Social.  

 

Após as intervenções foi a Moção submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. A Srª 

Vereadora Vivina Nunes apresentou Declaração de Voto. 

 

Declaração de Voto 

 

“Da minha parte, e penso, que posso falar pelos meus camaradas, mas eles assim o dirão. Sobre esta Moção 

e sobre o que se passou nesta reunião, resta-me dizer que o importante da nossa ação é mesmo as pessoas, e 

é mesmo só a nossa população e se somos tanto a favor da história então esta Moção não expressa a história 

daquilo que foi feito aos trabalhadores e que foi iniciado pelo PS.”  

 

 

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. SISTEMA MULTIMUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE 

LISBOA E VALE DO TEJO 

 

 

“O Município da Moita recebeu do Sr. Ministro do Ambiente e Ordenamento do Território uma 

comunicação a solicitar parecer fundamentado sobre a proposta de decreto-lei de criação do Sistema 

Multimunicipal de Águas e Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, estabelecendo o prazo de 45 dias para a 

pronúncia do município. 
 

Deste modo, apresenta-se a presente Proposta de parecer, a remeter dentro do prazo previsto que, para este 

município, assume carácter vinculativo, fundada nos seguintes considerandos: 
 

1 - A partir de 1993, os sucessivos Governos avançaram com a criação de Sistemas Multimunicipais, 

(SMM) com posição maioritariamente concentrada na AdP, Águas de Portugal, a pretexto da " obtenção de 

economias de escala que garantam a sustentabilidade económica, social e ambiental dos serviços e 

preservando sempre a sua natureza pública"; 
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2 - Ao mesmo tempo assistiu-se a um conjunto de opções governamentais criando dificuldades e impedindo 

o acesso dos Municípios e das suas Associações aos Fundos Comunitários essenciais para a construção e a 

manutenção de infraestruturas dos serviços públicos de água e de saneamento, em “alta” nos seus 

concelhos;  
 

3 - O Município da Moita que detinha a responsabilidade exclusiva da administração daqueles serviços 

públicos, sendo a sua gestão controlada e assegurada pelos Órgãos Autárquicos democraticamente eleitos, 

face a esta imposição e na impossibilidade de obtenção do financiamento necessário à construção daquelas 

infraestruturas, foi levado, em 2003, a aderir ao atual SMM de Águas Residuais da Península de Setúbal, 

consentindo que uma parte da gestão e da exploração dos seus serviços fosse assegurada através da criação 

da sociedade gestora daquele Sistema, a Simarsul, S.A.;  
 

4 - A origem dos atuais problemas de sustentabilidade do sistema que integramos, com as consequências 

que provocam no plano dos “clientes/municípios” a eles associados, reside, entre outros aspetos, na 

conceção do modelo associado aos SMM, numa filosofia de cobertura total dos custos com objetivos 

puramente financeiros, em Estudos de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF) com valores base 

sobredimensionados, com taxas de comparticipação insuficientes de fundos comunitários, em investimentos 

adicionais não previstos e sem participação comunitária, bem como na imposição do recurso a outsourcing 

para a operação e a manutenção dos SMM;  
 

5 - As dificuldades financeiras dos municípios e os problemas de sustentabilidade do SMM resultam da 

ofensiva desencadeada contra os serviços e bens públicos de água e saneamento e contra a autonomia do 

Poder Local e tem conduzido à consequente existência e aumento de défices tarifários, bem como ao 

aumento da tarifa muito para além da taxa de inflação, contrariamente ao que se previa no Contrato de 

Concessão. 
 

Esta ofensiva tem sido concretizada pela progressiva edificação de um regime jurídico de enquadramento, 

de que se destaca: 
 

i) A alteração da Lei de Delimitação de Sectores, a criação dos SMM, o Plano Nacional e a Lei da 

Água, os regimes jurídicos dos sistemas municipais e intermunicipais; 
 

ii) A alteração da Lei de Finanças Locais e legislação complementar, designadamente por via dos 

privilégios creditórios e da consignação de 50% da receita da cobrança aos SMM (fatura 

detalhada); 
 

iii) As alterações aos Estatutos do Regulador, a ERSAR, definindo regras obrigatórias sobre tarifários, 

que visam assegurar uma «harmonização» em alta das tarifas, com o fundamento da necessidade 

de “cobertura total dos custos” abrindo o caminho a uma privatização da AdP e numa intolerável 

intromissão na autonomia do Poder Local; 
 

iii) O total desrespeito pelos estatutos da sociedade gestora do atual SMM; 
 

v)  A captação de fundos comunitários, concentrada na Águas de Portugal devido à sua posição 

maioritária nos SMM;  
 

6 - O presente projeto de Decreto-Lei visa a criação do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água 

e Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo, por agregação de oito SMM, entre os quais o da Simarsul, S.A., 

que o Município da Moita integra, com o pretexto, tal como em 1993, da "obtenção de economias de escala 

que garantam a sustentabilidade económica, social e ambiental dos serviços e preservando sempre a sua 

natureza pública", com as mesmas restrições de então no acesso dos municípios aos Fundos Comunitários, 

numa estratégia totalmente desenvolvida à margem e contra a vontade dos municípios, em confronto e no 

desrespeito pelo cumprimento dos pressupostos e dos acordos parassociais que os levaram a aderir ao atual 

SMM; 
 
 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
03.12.14         9 

 

 
 

 

 

7 - O presente projeto de Decreto-Lei retira ao Município a capacidade que hoje detém por direito próprio, 

de intervenção direta na gestão das infraestruturas do atual SMM, que constituiu e constitui um pressuposto 

determinante da sua adesão ao mesmo;  
 

8 - Delega numa entidade completamente alheia aos municípios a gestão do sistema e, para iludir a 

desvalorização e a diluição do papel de cada município, cria um suposto “conselho consultivo” que, pelo 

seu carácter não vinculativo seria um mero órgão decorativo, sem qualquer intervenção na gestão direta do 

Sistema; 
 

9 - Ignora o papel determinante dos Municípios no processo de infraestruturação do país em matéria de 

águas e saneamento, na cobertura das necessidades dos seus concelhos, na melhoria e conservação das 

redes, nos combates à redução de perdas, à subfacturação, à fraude e às ligações clandestinas, na utilização 

de água para fins compatíveis;  
 

10 - Aponta para a verticalização dos atuais sistemas agregados, assente num processo de pressão e de 

chantagem face às atuais dificuldades financeiras a que os municípios se encontram sujeitos, visando a 

alienação e entrega ao Sistema proposto com a agregação, das suas redes em “baixa”, com o objetivo já 

anunciado de criar condições para transformar a água pública e o serviço público de água num negócio de 

empresas privadas que, à margem dos interesses do Município e das suas populações, imporiam condições 

que lhes garantissem os lucros desejados à semelhança do que tem sucedido noutros setores da economia 

nacional e contrariamente às políticas municipais que definem tarifas sem fins lucrativos e com critérios 

económico-financeiros que têm em conta um grau adequado de cobertura de custos, a natureza social do 

serviço público e que contribuem para sustentar os atuais sistemas multimunicipais em que participam; 
 

11 - Afasta-se completamente de modelos de gestão que os municípios entendem dever ser adotados nesta 

área, no sentido de uma participação determinante e mais direta dos municípios na gestão do sistema, com 

medidas para os quais este município está disposto a contribuir;  
 

12 - Deixa antever ameaças à natureza e à prestação de um serviço público ao serviço das populações, do 

desenvolvimento dos concelhos, das regiões e do País, num processo em que a AdP, Águas de Portugal é 

maioritária nos SMM de água e saneamento, desenvolvido no desrespeito e à revelia das atribuições e 

competências do Poder Local, mas em tudo similar ao que tem sucedido com o processo que visa a 

privatização da Empresa Geral de Fomento, EGF, maioritária nos SMM de resíduos. 

 

O Município da Moita na sessão da sua Câmara Municipal, reunida em 03/12/2014: 
 

1. Reitera a sua firme rejeição do processo que levou à apresentação da presente proposta de Decreto-Lei, 

desenvolvido no desrespeito e à revelia das atribuições e competências do Poder Local; 
 

2. Manifesta o seu parecer negativo e, em consequência, a sua total recusa em aderir e integrar o proposto 

Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo; 
 

3. Exige a manutenção do atual SMM de Águas Residuais da Península de Setúbal e da respetiva 

sociedade gestora, a Simarsul, S.A. e o cumprimento dos pressupostos que o levaram a aderir a este 

Sistema, com a retificação dos fatores que estão na origem da sua atual insustentabilidade, exigindo a 

concretização das medidas adequadas e insistentemente reclamadas pelos municípios, nomeadamente: 
 

i) Integração plena e rápida do Município de Setúbal na Simarsul, já prevista no Decreto-Lei de 

2003; 
 

ii) Atribuição de uma compensação financeira à Simarsul e ao Município de Setúbal pelos 

prejuízos provocados durante nove anos à empresa e aos Municípios pela sua não integração na 

Simarsul. 

 O Governo e a AdP devem assumir responsabilidades por esta não integração plena na 

Simarsul, pelas respetivas consequências e pela atribuição daquela compensação. Esta não 

integração tem prejudicado o Município de Setúbal, impedindo a realização de investimentos 

neste concelho, tem aumentado o valor da tarifa, tem contribuído para agravar o equilíbrio e a 

atual situação financeira da empresa;  
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iii) Redução substancial dos elevados e injustificados valores do “fee” de gestão e dos fluxos 

financeiros do atual SMM para a AdP, Águas de Portugal; 
 

iv) Eliminação do inadmissível valor da atual remuneração de capitais no sistema público; 
 

v) Implementação de uma estrutura tarifária adequada à realidade económica e social dos 

territórios dos municípios, com tarifas atualizadas, no limite, à taxa de inflação; 
 

vi) Revisão e renegociação do Estudo de Viabilidade Económica e Financeira (EVEF), tendo em 

conta o histórico e a realidade do atual SMM da Simarsul; 
 

vii) Elaboração e análise imediata, a facultar aos Municípios, de cenários de viabilidade económica 

e financeira aceitáveis já anteriormente solicitados, que assegurem o funcionamento da 

empresa e que tenham em conta, nomeadamente e para além das medidas atrás apontadas, o 

prazo de concessão; 
 

viii) Aumento das comparticipações comunitárias; 
 

ix) Recusa de contratos externos de “outsourcing” em alternativa aos serviços prestados pelos 

trabalhadores da empresa; 
 

x) Cumprimento de responsabilidades por parte do concedente (Estado) na sustentabilidade do 

atual SMM e nos pressupostos de adesão do município ou a recolocação de competências na 

esfera dos municípios, aplicando os princípios dos sistemas de titularidade municipal em vez 

dos sistemas de titularidade estatal; 
 

4 - Exige que se tenha em conta o papel determinante dos municípios em todo o processo de reestruturação 

do setor da água; 
 

5 - E, reafirmando que, para este município, o parecer negativo agora emitido tem carácter vinculativo, 

declara que, no caso do mesmo ser desrespeitado, o município reitera a sua firme determinação de 

desenvolver todas as ações ao seu alcance, no plano institucional, político e judicial, para impedir a 

concretização da presente proposta de Decreto-Lei, na defesa intransigente das populações, do serviço 

público de água e saneamento e da autonomia do Poder Local.” 

 

Após a apresentação e explicação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes 

intervenções. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse estar de acordo com a presente proposta até porque, como foi dito 

pelo Sr. Presidente, estamos perante um plano que não começou hoje porque isto é algo que já vínhamos 

vivendo desde algum tempo, aliás temos um documento em apreciação pública sobre as taxas a aplicar 

sobre o tratamento dos resíduos, que vem através da ERSAR, sendo este outro indicador que vem com o 

propósito de uma harmonização e de uma uniformidade de procedimentos e a pouco e pouco está a ser 

introduzido um sistema que vinha desapropriando a organização local da gestão e do funcionamento do 

abastecimento de água e do tratamento dos resíduos, portanto muito brevemente as estruturas locais não 

vão ter nenhuma intervenção nesta matéria e vai haver uma intervenção clara do exterior e como é obvio 

vai-se ver as taxas que aí vêm, que vão ser ponderadas em alta, e com certeza que ao deixarmos passar 

todos estes mecanismos de normativos, estes irão deixar os seus efeitos e claro que serão as populações que 

irão pagar tudo isto, daí achar correto que o Município tome desde já uma posição muito própria, que vem 

contrariar todo este sentido de normativos que no propósito da harmonização vão querer, depois, uma 

gestão muito concentrada e manipuladora e até ditatorial, porque não respeitem as organizações do Poder 

Local, daí a sua posição favorável em relação à proposta apresentada. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – A proposta apresentada vem de encontro às posições assumidas por 

responsáveis e autarcas eleitos pelo PS pelo que os vereadores do PS votarão favoravelmente a proposta de 

parecer apresentada. 
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Sr. Presidente – Disse que ao nível da Área Metropolitana tem havido um largo consenso, das diversas 

forças políticas que tem presidências de câmara nesta região, em torno das posições sobre esta matéria.   

 

 

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

 

 

2. SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DA AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DA MOITA 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

 

 

“Os Serviços Socais dos Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita realizam, anualmente, uma 

Festa de Natal para os filhos dos trabalhadores na qual são distribuídos presentes a todas as crianças até 12 

anos de idade. 
 

Reconhecendo o trabalho benemérito que os Serviços Sociais têm desenvolvido em prol dos trabalhadores, 

constituindo-se como uma estrutura de apoio e auxílio social que assume especial relevância nos momentos 

de maiores dificuldades económicas que as famílias atravessam, fruto de uma crise económica que está a 

ser paga pelos trabalhadores portugueses, e que tem nos trabalhadores da Administração Pública os 

principais alvos, a Câmara Municipal considera que é seu dever associar-se, uma vez mais, a esta iniciativa 

com a atribuição de um subsídio de € 4.500,00 (quatro mil e quinhentos euros) para aquisição dos cartões 

de oferta.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

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

 

 

3. PROPOSTA DE CEDÊNCIA TEMPORÁRIA DO QUADRO RÉGIO DE D. MANUEL I 

 

 

“A Câmara de Alcochete vai comemorar os 500 Anos do seu Foral Manuelino, no início do próximo ano e 

nesse sentido estão a solicitar à Câmara da Moita a cedência do quadro régio de D. Manuel I, com vista a 

integrar a exposição “O Foral Manuelino de Alcochete” que, irá decorrer por um período de um ano, entre 

18 de Janeiro de 2015 e 17 de Janeiro de 2016. A referida pintura está exposta no Salão Nobre dos Paços 

do Concelho e encontra-se disponível, pelo que propomos o seu empréstimo, ao abrigo de uma filosofia, de 

bom relacionamento e de parcerias intermunicipais que temos vindo a preconizar, desde algum tempo, 

muito especialmente na área da valorização e divulgação do património e da história local. Na senda desta 

filosofia, o empréstimo deverá ser feito de acordo com as disposições que se apresentam descriminadas no 

Contrato de Cedência Temporária, cujo documento vai em anexo a esta proposta. 
 

Assim, ponderadas as razões e tendo em consideração o interesse cultural da exposição “O Foral 

Manuelino de Alcochete”, organizada pela Câmara Municipal de Alcochete e promovida pelo Museu 

Municipal, propõe-se que a Câmara Municipal delibere a aprovação do presente Contrato de Cedência 

Temporária.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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4. ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

UNIÃO DESPORTIVA E CULTURAL BANHEIRENSE 

1ª FASE DOS BALNEÁRIOS DO PARQUE DESPORTIVO AVELINO DA COSTA RODRIGUES 

 

 

“Sendo um dos objectivos estratégicos da Câmara Municipal promover a autonomia e os meios disponíveis 

das colectividades, operacionalizando esta estratégia com a prestação de vários apoios e parcerias anuais, 

entre os quais o apoio financeiro para construção, remodelação ou conservação de sedes sociais e 

equipamentos associativos; 
 

Tendo a União Desportiva e Cultural Banheirense como meta, a construção do Parque Desportivo Avelino 

da Costa Rodrigues, na Baixa da Banheira, irá iniciar a obra com a construção dos balneários, o que lhe 

permitirá dar continuidade ao projecto de formação de futebol, não abdicando também do futebol sénior. 

Este equipamento tem por objetivo final servir os sócios, as restantes associações e a comunidade em geral, 

constituindo-se como uma mais-valia para a freguesia da Baixa da Banheira e do Concelho. 
 

Considerando os objetivos enunciados, propomos que se preste uma comparticipação financeira, nos termos 

abaixo indicados: 
 

 Valor total da obra de construção da 1ª fase (estruturas) dos balneários do parque desportivo 

Avelino da Costa Rodrigues – 17.536,58€ 
 

Apoio da Câmara Municipal: 20% da 1ª fase - 3.507€ 
 

No âmbito deste apoio, a União Desportiva e Cultural Banheirense obriga-se a efectuar a totalidade da obra 

correspondente à 1ª fase (Estrutura) e apresentar os respetivos comprovativos de execução, sem os quais 

não serão disponibilizadas as verbas de comparticipação relativas às fases seguintes e de acordo com a 

disponibilidade orçamental. 
 

As obrigações decorrentes do apoio agora proposto deverão integrar o processo de negociação e efetivação 

do Contrato-Programa a celebrar durante o próximo ano. 
 

Este valor de 3.507€ (três mil, quinhentos e sete euros) tem cabimento na rubrica 251.22-0308070105 – 

Apoio ao Movimento Associativo – Instalações e Equipamentos.” 

 

 

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. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO CÍRCULO E ANIMAÇÃO CULTURAL DE ALHOS 

VEDROS - CACAV 

 

 

“No âmbito do Programa de acções que integram as Comemorações dos 500 Anos da atribuição do Foral 

Manuelino à vila de Alhos Vedros, inclui-se a realização de uma exposição de Desenho em Diário Gráfico, 

cujos trabalhos resultaram de uma jornada, levada a efeito pela Associação dos Urbansketchers Portuguese, 

no dia 5 de Julho, na freguesia de Alhos Vedros. Esta exposição, promovida e organizada pelo Círculo de 

Animação Cultural de Alhos Vedros - CACAV, irá decorrer na primeira quinzena de Dezembro do presente 

ano, nas instalações da Escola Profissional da Moita, sitas na avenida Humberto Delgado, em Alhos 

Vedros. Os desenhos irão ser impressos em k-line, no formato A3 e serão acompanhados de um texto, onde 

se explica as características essenciais desta disciplina artística. 
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O tema abordado incide sobre o património da freguesia, representando cada um dos desenhos o registo 

particular, do olhar do artista, num determinado momento de inspiração, sendo por conseguinte um registo 

do lugar e do tempo. Trata-se de uma expressão artística que valoriza a observação e o sentimento de 

partilha e vivência com os lugares físicos, a natureza e o património e como isso foi transposto, pela alma 

do artista, para o papel. A utilização de outros suportes, como a exposição e o catálogo, constituem recursos 

que ajudam não só a preservar estes trabalhos, como também possibilitam a sua divulgação na comunidade.  
 

No seguimento do pedido de apoio de CACAV e reconhecendo a importância da dinamização deste tipo de 

actividades culturais no desenvolvimento do espírito criativo, bem como o papel sócio cultural 

desempenhado pelo movimento associativo, enquanto espaço de participação e criatividade e a relevância 

das parcerias entre instituições, propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 200,00€ (duzentos euros), ao Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros 

– CACAV, para subsidiar a produção da referida exposição. Esta despesa deverá onerar a rubrica 

Comemorações 500 anos do Foral de Alhos Vedros - 03 06.02 03 05 83.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. Não participaram na votação os Vereadores 

Joaquim Raminhos e Edgar Cantante por pertencerem aos órgãos sociais da Associação. 

 

 

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

  

 

6. PROTOCOLO DE PARCERIA COM A CNOD – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ORGANIS-

MOS DE DEFICIENTES: PROJETO “CULTURA E DESPORTO PARA UMA CIDADANIA PLENA” 

 

 

“A Câmara Municipal da Moita constitui-se enquanto entidade parceira do projecto “Cultura e Desporto 

para uma Cidadania Plena”, promovido pela Confederação Nacional de Organismos de Deficientes – 

CNOD, através do qual serão realizadas, até ao final de 2014, dez acções colectivas de informação, seis 

mesas redondas temáticas e duas acções finais de apresentação de resultados, estando prevista a produção 

de uma brochura e de um vídeo promocional. 
 

São objectivos do projecto: 
 

 A sensibilização do movimento associativo, das pessoas com deficiência, das autarquias e das 

populações dos distritos de Lisboa e Setúbal para a necessidade da prática da cultura e do 

desporto; 
 

 A promoção da actividade cultural e desportiva, pelo seu valor intrínseco e enquanto factor de 

integração social e de realização pessoal das pessoas com deficiência; 
 

 Sensibilizar o movimento associativo e as autarquias para o investimento em programas, 

estratégias e políticas no domínio do desporto e da cultura que incluam e tenham em atenção as 

necessidades das pessoas com deficiência; 

 

 Afirmar o direito das pessoas com deficiência – cidadãos entre cidadãos – à prática da cultura e do 

desporto, o direito a programas de promoção da actividade cultural e desportiva coerente, 

continuados, permanentes e qualificados em meios e concepção; 
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 Afirmar o direito do movimento associativo a participar na concepção e organização de 

programas, estratégias e políticas, de acordo com o interesse e as necessidades das pessoas com 

deficiência; 

 

 Construir uma rede de contactos entre associações e autarquias, entre dirigentes, técnicos e 

responsáveis, que dinamize o diálogo e a acção e promova a melhoria necessária; 
 

 Construir instrumentos de síntese das reflexões, testemunhos, experiências, propostas e conclusões 

que as acções do projecto e os contactos por ele proporcionados consigam reunir. 
 

Desta parceria resulta o compromisso de contribuir para a concretização dos objectivos do projecto,  

disponibilizando opiniões, testemunhos e experiências, autorizando a equipa técnica do projecto a contactar 

os responsáveis e técnicos da autarquia, a colaborar na divulgação do projecto, nas suas acções e resultados, 

e ainda, o acolhimento de duas acções do projecto em espaço disponibilizado pela Câmara Municipal, 

apoio audiovisual e fornecimento de refeições aos participantes. 
 

Pelo exposto, e, tendo em conta que o projeto em causa pretende dar um contributo importante para a 

reflexão sobre o papel da prática cultural e desportiva na integração social e na dignificação das pessoas 

com deficiência e um impulso na dinamização de políticas, estratégias e programas de promoção da vida 

cultural e desportiva das pessoas com deficiência, proponho a realização do Protocolo de Parceria com a 

CNOD - Confederação Nacional de Organismos de Deficientes para apoio à implementação do Projeto 

“Cultura e Desporto para uma Cidadania Plena”. 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que o PS votará a favor da proposta apresentada, no entanto já se 

referiu, aqui, algumas questões que não viu completamente esclarecidas ou pelo menos legitimadas, que é 

como é que estamos a aprovar um projeto de ações que já decorreram, porque o que sabem do nº4 do ponto 

1 do Protocolo é que havia uma ação coletiva de informação 7/8 a 15 de Outubro, a mesa redonda 5/6 a 27 

de Outubro, a ação final de apresentação de resultados em Novembro de 2004 e a proposta que nos foi 

apresentada trás a data de 09 de Outubro de 2014, e como é evidente não é simpático, apenas por isso, estar 

a aprovar um Protocolo de ações que já decorreram uma vez que aparentemente não vê nenhuma data de 

qualquer ação que ainda se venha a efetivar, portanto reforçou que para o PS não é simpático aprovar um 

Protocolo desta forma. 

 

Srª Vereadora Vivina Nunes – Disse que explicou a questão do atraso, mas de qualquer maneira a última 

sessão atrasou e ainda não foi efetuada, ainda vai decorrer a da apresentação dos resultados e depois a 

consolidação e a disseminação nos produtos também são posteriores, portanto até ao final de 2014, 

acrescentou ainda que, na verdade, o Protocolo vem com algum atraso mas isso foi logo referido no início. 

 

Sr. Presidente – Informou que se chegou a ponderar que o Protocolo fosse assinado pelo Presidente e 

posteriormente viria à Câmara Municipal para ratificação, mas uma vez que ele não ficou pronto 

atempadamente isso não fazia sentido, até porque iria haver reunião de Câmara em tempo oportuno, sendo 

por isso que veio a reunião desta forma, que não é a mais correta mas face aos atrasos que houve na 

elaboração do Protocolo foi a melhor, no entanto solicita que não se valorize esse erro mas sim o conteúdo 

da proposta. 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade.  
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7. CONTRATAÇÃO EM REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

 

“Nos termos do n.º 11 do art.º 73.º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do n.º 10 do art.º 75.º da Lei nº 

66-B/2012, de 31 de dezembro, do n.º 8 do art.º 26.º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, da alínea a) 

do n.º 2 do art.º 22.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, conjugado com o disposto no n.º 4 do 

mesmo artigo, a celebração de contratos de avença e tarefa dependem de parecer favorável do órgão 

executivo.  
 

Atentos os procedimentos que visam satisfazer em matéria de recursos humanos as necessidades 

manifestadas pelos serviços, e designadamente: 
 

- Ao nível da Divisão de Salubridade e Ambiente e Divisão de Espaços Verdes, para o desenvolvimento do 

projeto de Agricultura Biológica, que envolve a realização de 236 ações de formação para as turmas de 1º 

ciclo e respetivos professores, bem como a necessidade da realização do cadastro dos sobreiros Municipais 

e a inventariação e caracterização de todo arvoredo existente no meio urbano do Concelho. 
 

- Ao nível da Divisão de Serviços Urbanos, verificada que é a progressiva saída de trabalhadores por 

motivos de aposentação, ou mesmo por falecimento, nos últimos anos, fatores que conjugados com as 

limitações legais impostas a novas contratações, tem vindo a fazer atrasar a realização de determinadas 

tarefas, que face à urgência em as realizar, têm que ser encaradas como prioritárias, casos da execução da 

nova conduta e ramais, na Rua Guerra Junqueiro, na Baixa da Banheira, em tubagem PEAD, com 

soldadura, de DN 110 mm, numa extensão de 800 m – 3 meses; Execução/Substituição de conduta e 

ligações às ramificações existentes, na Av. 1.º Maio, no Vale Amoreira, em tubagem PEAD, com 

soldadura, de DN 160 mm, numa extensão de 450 m – 2 meses; Execução de nova conduta e ramais na Rua 

5 Outubro, em Alhos Vedros, em PEAD, com soldadura, de DN 110 mm, numa extensão de 800 m – 4 

meses; Execução de nova conduta e ramais na Rua Adriano Correia Oliveira – Vale Amoreira, em PEAD, 

com soldadura, de DN 110 mm, numa extensão de 500 m – 3 meses; 
 

Assim, nos termos acima informados, e para os efeitos previstos no n.º 11 do art.º 73.º da Lei nº 83-C/2013, 

de 31 de dezembro, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer favorável: 
 

a) À celebração de 1 contrato de prestação de serviço, em regime de avença, por ajuste direto, com a 

licenciada Helena Maria Pires Serrano Nabais, pelo período de 12 meses, eventualmente renovável 

por idêntico período, pelo valor global de €15.000, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, a 

pagar em doze prestações mensais. 
 

b) À celebração de 1 contrato de prestação de serviço, em regime de tarefa, por ajuste direto, com o 

canalizador, Rui Manuel Baião Patrício, pelo período de 12 meses, pelo valor global de €7.200, a 

pagar em doze prestações mensais, e 1 contrato de prestação de serviço, em regime de tarefa, por 

ajuste direto, com o cabouqueiro, Ruben André Mimoso Manhita Oliveira, pelo período de 12 

meses, pelo valor global de €7.200, a pagar em doze prestações mensais. 
 

Os encargos resultantes dos contratos a celebrar irão onerar a rubrica com a classificação orçamental – 04 

010107, Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença.” 

 

 

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, como tem feito sempre em 

situações de avenças, mas no entanto queria levantar duas questões, relativamente aos trabalhos a executar 

no âmbito da Divisão de Serviços Urbanos disse que esta proposta vem na sequência de duas que vieram à 

Câmara no ano passado para os mesmos trabalhadores, sendo que no ano transato vieram em separado e 

este ano vem juntas, e pela análise do que os trabalhadores vão fazer aquilo que concluem é que ao nível 

desta Divisão um dos trabalhos que é “execução e substituição  de conduta e ligações  às ramificações exis - 
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tentes na Avª 1º de Maio, no Vale da Amoreira …” é precisamente o que foi apresentado no ano passado, o 

que significa ou que não foi feito, ou que no ano passado fizeram de um lado e este ano vão fazer do outro, 

portanto haverá com certeza uma justificação a dar, o outro trabalho na Rua Guerra Junqueiro, na Baixa da 

Banheira diz “entubagem … numa extensão de 800 metros” a ideia que têm é que a Rua Guerra Junqueiro 

terá muito menos que 800 metros, o que significa que também existe aqui uma inexatidão que gostava de 

ver esclarecida. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Esclareceu que é possível que haja alguma sobreposição em algumas coisas, 

nomeadamente a questão da Rua Guerra Junqueiro disse que o número que consta na proposta tem a ver 

também com as ruas contíguas, porque começaram a mexer e a rede de águas está toda podre uma vez que a 

rede de águas na Baixa da Banheira já tem 45 anos e portanto precisa ser toda substituída, logo é o que 

estão a fazer em toda aquela zona, portanto quando se fazem os contratos de avença tem que se dar uma 

justificação plausível e esta é a justificação. Quanto à Avª 1º de Maio é natural ser precisamente igual 

porque no ano passado não se conseguiu fazer nada, ou seja só se conseguiu reparar pequenas ruturas que 

foram aparecendo, portanto prevê-se que este ano, que está orçamentado, fazer-se um troço de 

pavimentação da Avª 1º de Maio e quando isto for feito vão ser substituídos os tubos de grés ali existentes. 

 

Sr. Presidente – Disse que as questões de pessoal não tem sido simples com o que está a acontecer, ou seja 

a Câmara está há três anos consecutivos em que o Orçamento de Estado impõe anualmente uma redução de 

2% de pessoal e permite sob condições de aprovação do Ministro das Finanças, mas permite teoricamente, 

que uma vez cumprida esta meta de redução de pessoal até se possa contratar, desde que se tenha já 

garantido os 2%, e o que tem acontecido, porque isto representa, para nós, cerca de 16 trabalhadores por 

ano, é que não temos tido condições de nada, nem de contratar ninguém porque as saídas vão acontecendo 

naturalmente ao longo do ano em função, sobretudo, das aposentações mas também com os falecimentos e 

como vai decorrendo ao longo do ano, quando chega perto do fim do ano já não se vai a tempo de fazer 

concursos e no Janeiro do ano seguinte “o contador está novamente a zero” e conta novamente que a 31 de 

Dezembro temos que ter menos 2% dos trabalhadores que tínhamos a 1 de Janeiro, portanto esta é a rotina e 

não nos permite resolver nenhum assunto de pessoal, porque num setor administrativo ajusta-se porque as 

pessoas tem alguma mobilidade mas em canalizadores ou motoristas, que são poucos e são situações mais 

especializadas não temos soluções e em determinados momentos ficamos mesmo bloqueados e temos que 

recorrer a prestações de serviços.  

Disse ainda em relação ao Orçamento de Estado de 2015 que na primeira leitura parece que há uma 

melhoria porque já não há obrigação de redução, só para as câmaras que estão em situação de desequilíbrio 

financeiro que não é o nosso caso, mas depois vem um artigo a seguir ou dois ou três abaixo a dizer que as 

despesas com pessoal e prestações de serviço não podem aumentar, o seu valor, em relação ao ano anterior, 

ou seja, na prática não se pode contratar ninguém porque é verdade que irá continuar a haver algumas 

aposentações, portanto a despesa reduz por aí, mas vai aumentar pela reposição dos 20% dos salários, logo 

uma coisa vai equilibrar a outra sendo que o resultado é que em 2015 não se prevê que se possa fazer 

qualquer contratação de novo face a esta limitação que o Orçamento de Estado mais uma vez impõe. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que nos últimos cinco anos, com a redução dos 2%, entre 

aposentações e falecimentos, perdeu-se 94 trabalhadores só no setor operacional.  

 

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

abstenções do PS. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 
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8. “AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI Nº2 DE ALHOS VEDROS” 

- APROVAÇÃO DO PROJETO 

- ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

 

 

“A EB1/JI nº2 de Alhos Vedros, no Bairro Gouveia é, ao nível dos equipamentos de educação pré-escolar e 

do 1º ciclo, uma das escolas que registou um aumento do número de alunos e cujas infraestruturas 

existentes não garantem as melhores condições para o seu funcionamento. 
 

Atualmente o pré-escolar funciona em condições precárias num pavilhão pré-fabricado com cobertura em 

fibrocimento e ao nível do 1º ciclo existe uma turma que funciona num contentor pré-fabricado, bem como 

o serviço de refeições, que funciona noutro contentor. 
 

Assim, tendo em vista a requalificação e a ampliação do Parque Escolar, permitindo ainda terminar com o 

atual funcionamento em regime duplo, procedeu-se à elaboração de um projeto para a construção de um 

novo edifício na zona do pátio da escola existente, implicando a prévia demolição do pavilhão pré-

fabricado e remoção dos contentores acima referidos. O projeto contempla ainda o tratamento de todo o 

espaço exterior/pátio remanescente e a ampliação do mesmo com a fruição de parte do parque infantil que 

lhe está adjacente, como forma de compensação do espaço exterior perdido com a construção do novo 

edifício. 
 

Este edifício é composto por 5 salas destinadas ao 1º ciclo, sala de educação pré-escolar e um espaço para 

refeitório, que irá funcionar como polivalente de refeições/atividades comuns ao pré-escolar e ao 1º ciclo. 
 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere:  

 

1 – Aprovar o Projecto  
 

Aprovar o projeto de execução da “AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EBI/JI Nº 2 DE ALHOS VEDROS”, que 

contempla peças escritas e desenhadas que englobam todas as obras do edifício a construir, o tratamento 

dos espaços exteriores e a demolição do pavilhão pré-fabricado cujo valor orçado é de € 920.000,00 – 

(novecentos e vinte mil euros), acrescido de IVA a 6% no montante de €55.200,00, totalizando 

€975.200,00. 

 

2 - Contratar e autorizar a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar 
 

Nos termos do n.º 1, do artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação nº 18-A/2008, de 28 de março, alterado 

pela Lei nº 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 02 de outubro, pela Lei n.º 

3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010 de 14 de dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, de 30 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 12 de julho, seja proferida a decisão de contratar, pelo órgão 

competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar, e autorizada a realização da respectiva 

despesa. 
 

A despesa inerente ao contrato a celebrar será de € 920.000,00 (novecentos e vinte  mil euros) pelo que, nos 

termos da alínea b) do nº 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, compete à Câmara 

Municipal autorizar a despesa.  

 

3 - Escolher o concurso público sem publicação de anúncio no JOUE como procedimento de 
formação do contrato 
 

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º, do CCP, seja decidido, pelo órgão competente para a decisão 

de contratar, escolher o procedimento de Concurso Público, previsto na alínea b), do n.º 1, do artigo 16.º, 

do CCP, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, que permite a celebração de 

contratos de valor inferior  a 5.186.000 € (cinco milhões  cento e oitenta e seis mil  euros), de acordo com o  
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estatuído na alínea b), do artigo 19.º, deste diploma e cuja tramitação procedimental se encontra regulada 

nos artigos 130.º a 139.º e 146º a 148º, do mesmo Código, com o fundamento de requalificar o parque 

escolar e aumentar a oferta de educação pré-escolar do 1º ciclo, tendo em vista a construção de um edifício, 

o tratamento de espaço exterior e a demolição do pavilhão pré-fabricado. (CPV - 45214200-2 Construção 

de Edifícios Escolares) 

 

4 - Aprovar as peças do procedimento 
 

De acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 40.º, do CCP, sejam aprovadas, pelo órgão competente para a 

decisão de contratar, as peças do procedimento de Concurso Público, que nos termos da alínea b), do n.º 1, 

do artigo 40.º, deste Código, são o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos, que se anexam à 

presente proposta dela fazendo parte integrante. 

 

5 - Designar o júri do procedimento 
 

Seja designado o júri do procedimento de formação do contrato, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar, ao qual compete conduzir os procedimentos e, nomeadamente, proceder à apreciação das 

propostas, elaborar os relatórios de análise das propostas e exercer a competência que lhe seja delegada 

pelo órgão competente para a decisão de contratar, com exceção da decisão de qualificação dos candidatos 

ou da decisão de adjudicação, de acordo com o disposto nos artigos 67.º a 69.º, do CCP. 
 

Em conformidade com disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP, propõe-se a seguinte constituição do júri: 
 

Membros efectivos: 

   Presidente: Eng.ª Maria João da Marta Alves Perdiz, diretora do Departamento de Obras e 

Serviços Urbanos; 

   Vogal: Eng.ª Luisa Maria Duarte Rodrigues, coordenadora do Gabinete de Estudos, Projetos e 

Empreitadas, substituta do presidente em caso de ausência deste; 

   Vogal: Drª Helena Vinagre, diretora do Departamento de Assuntos Sociais e Cultura; 

   Vogal: Engª Estela Santos, técnica superior do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

   Vogal: Engº Jorge Cunha, técnico superior do Gabinete de Estudos, Projetos e Empreitadas. 

 

Membros suplentes: 

   Vogal: Drª Conceição Lopes, chefe da Divisão de Educação; 

   Vogal: Rosa Maria Matos, coordenadora técnica da Secção de Apoio Administrativo do 

Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

   Vogal: Claudia Alves, assistente técnica da Secção de Apoio Administrativo do Departamento de 

Obras e Serviços Urbanos; 

   Vogal: Antónia Valente, assistente técnica da Secção de Apoio Administrativo do Departamento 

de Obras e Serviços Urbanos. 

 

6 - Cabimentação  
 

A empreitada está prevista no Plano Plurianual de Investimentos do ano 2014 na rubrica “Ampliação da 

EB1/JI, nº 2 de Alhos Vedros” – 211.6 - 030701030404, não tendo efeitos financeiros durante o ano em 

curso, prevendo-se efeitos financeiros de €550.000,00 no ano de 2015 e o restante valor para o ano de 

2016.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse considerar que a documentação apresentada é insuficiente porque 

apercebeu-se da dimensão do dossier com o orçamento, mas irão votar favoravelmente e já tinham 

manifestado isso quando foi a aprovação da dotação orçamental para isto, é inequívoco que nos associamos 

a esta obra que em muito vai beneficiar a população do Bairro Gouveia, de qualquer modo há uma peça 

importante que não teve conhecimento e que lhe levantou algumas dúvidas, dúvidas essas que tem porque 

não teve acesso, sendo que a primeira questão é que, é dito no documento que vai ser usufruído pela escola 

uma parte do jardim público, querendo saber em que termos é que isto vai acontecer, relembrando como 

nasceu e se foi desenvolvendo aquele jardim através dos tempos e o quanto o mesmo faz falta às 

populações em redor, e tendo em consideração que a proposta de anexar uma parte implica a sua redução e 

como não viu o projeto está a falar um pouco de cor mas porque é que em vez de se tomar esta medida não 

se avança para o campo de ténis, dando algumas sugestões. 

 

Sr. Presidente – Disse que já numa reunião anterior se referiu a mesma coisa que é, este tipo de processos 

que são muito volumosos e que não se pode enviar nada, por outra via, estão disponíveis para consulta, no 

Gabinete do Presidente, desde que é enviada a Ordem de Trabalhos aos vereadores, sendo que neste 

período em qualquer momento podem consultá-los para terem conhecimento. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou que com a ampliação da escola fica-se com um espaço reduzido 

para o recreio dos miúdos e a opção que se tomou, visto que não se podia esticar para o lado do campo de 

jogos, como o dito pelo Sr. Vereador, porque aquele espaço tem um desenho urbanístico e de planeamento 

e daí não se optar por essa situação, portanto decidiu-se ocupar uma parte do parque que vai ser utilizado 

durante o dia (das 08.00h às 17.00h) pela escola e durante o resto do tempo pela população, ou seja será 

vedado e terá uma porta que se abrirá ao fim do dia escolar para dar acesso a todas as pessoas, portanto 

pensa-se que não fica ninguém prejudicado, antes pelo contrário ambas as partes ficam servidas, tendo 

chegado a esta conclusão depois de várias reuniões, nomeadamente com a Junta de Freguesia e com os 

professores. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse querer deixar uma sugestão, como é óbvio nestas situações não se 

pode enviar em suporte digital todo um dossier dessa dimensão, mas pelo menos uma planta de localização 

só com a área, porque se a tivesse se calhar não tinha levantado esta questão porque estaria mais 

esclarecido. 

 

 

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

 

 

9. “INFRAESTRUTURAS DO PENTEADO – BAIRRO CENTRAL E OPERÁRIO – MOITA 

- APROVAÇAO DO PROJETO 

- ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

 

 

“Os Bairros Central e Operário, sitos no Penteado, Freguesia da Moita, numa área que é delimitada a 

nascente pelo Concelho de Palmela e a poente pela A33, são ainda desprovidos de redes de drenagem de 

águas residuais, estando por isso dotados de fossas sépticas, tornando-se assim urgente dotar esses bairros 

desta infraestrutura básica. As redes de água instaladas há muitos anos necessitam também de serem 

substituídas pois são alvo de roturas constantes. 
 

Assim com vista a que os referidos bairros disponham de rede de drenagem de águas residuais domésticas e 

de nova rede de abastecimento de água, elaboraram-se os respetivos projetos de execução. 
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Por outro lado e face às características da obra, que obriga à abertura de extensas valas, a empreitada 

contempla ainda a repavimentação de todos os arruamentos onde se vai intervir, os mais largos apenas em 

meia faixa. 
 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere:  

 

1 – Aprovar o Projecto  
 

Aprovar o projeto de execução de “Infraestruturas do Penteado – Bairro Central e Operário - Moita”, que 

contempla peças escritas e desenhadas, cujo valor orçado é de €900.000,00 – (novecentos mil euros), 

acrescido de IVA a 6% no montante de €54.000,00, totalizando €954.000,00. 

 

2 - Contratar e autorizar a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar 
 

Nos termos do n.º 1, do artigo 36.º, do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 

18/2008 de 29 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação  nº 18-A/2008, de 28 de março, alterado 

pela Lei nº 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 02 de outubro, pela Lei n.º 

3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010 de 14 de dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, de 30 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho, seja proferida a decisão de contratar, pelo órgão 

competente para autorizar a despesa inerente ao contrato a celebrar, e autorizada a realização da respectiva 

despesa. 
 

A despesa inerente ao contrato a celebrar será de € 900.000,00 (novecentos mil euros), pelo que nos termos 

da alínea b) do nº 1, do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, é à Câmara Municipal que 

compete autorizar a despesa.  

 

3 - Escolher o concurso público sem publicação de anúncio no JOUE como procedimento de 
formação do contrato 
 

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º, do CCP, seja decidido, pelo órgão competente para a decisão 

de contratar, escolher o procedimento de Concurso Público, previsto na alínea b), do n.º 1, do artigo 16.º, 

do CCP, sem publicação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, que permite a celebração de 

contratos de valor inferior a 5.186.000 € (cinco milhões cento e oitenta e seis mil euros), de acordo com o 

estatuído na alínea b), do artigo 19.º, deste diploma e cuja tramitação procedimental se encontra regulada 

nos artigos 130.º a 139.º e 146º a 148º, do mesmo Código, com o fundamento de se executarem 

infraestruturas ainda inexistentes e em mau estado de conservação nos referidos Bairros, nomeadamente a 

drenagem de águas residuais, redes águas e arruamentos, resolvendo assim um problema de salubridade da 

população ali residente. (CPV - 45232451-8 Obras de Drenagem e Pavimentação) 

 

4 - Aprovar as peças do procedimento 
 

De acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 40.º, do CCP, sejam aprovadas, pelo órgão competente para a 

decisão de contratar, as peças do procedimento de Concurso Público, que nos termos da alínea b), do n.º 1, 

do artigo 40.º, deste Código, são o Programa de Procedimento e o Caderno de Encargos, que se anexam à 

presente Proposta dela fazendo parte integrante. 

 

5 - Designar o júri do procedimento 
 

Seja designado o júri do procedimento de formação do contrato, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar, ao qual compete conduzir os procedimentos e, nomeadamente, proceder à apreciação das 

propostas, elaborar os relatórios de análise das propostas e exercer a competência que lhe seja delegada 

pelo órgão competente para a decisão de contratar, com exceção da decisão de qualificação dos candidatos 

ou da decisão de adjudicação, de acordo com o disposto nos artigos 67.º a 69.º, do CCP. 
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Em conformidade com disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP, propõe-se a seguinte constituição do júri: 

 

Membros efectivos: 

   Presidente: Miguel Francisco Amoêdo Canudo, Vereador 

   Vogal: Eng.ª Maria João da Marta Alves Perdiz, Diretora do Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos, substituta do Presidente em caso de ausência deste; 

   Vogal: Eng.ª Luisa Maria Duarte Rodrigues, Coordenadora do Gabinete de Estudos, Projetos e 

Empreitadas; 

   Vogal: Engª Mariana Pais, Chefe da Divisão de Serviços Urbanos; 

   Vogal: Engº Jorge Cunha, Técnico Superior do Gabinete de Estudos, Projetos e Empreitadas; 

 

Membros suplentes: 

   Vogal: Engª Estela Santos, Técnica Superior do Departamento de Obras e Serviços Urbanos; 

   Vogal: Alexandre Palaio da Silva, Assist. Técnico do Gabinete de Estudos, Projetos e 

Empreitadas; 

   Vogal: Rosa Maria Matos, Coordenadora Técnica da Seção de Apoio ao Departamento de Obras e 

Serviços Urbanos 

   Vogal: Claudia Alves, Assist. Técnica da Seção de Apoio ao Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos 

   Vogal: Antónia Valente, Assist. Técnica da Seção de Apoio ao Departamento de Obras e Serviços 

Urbanos 

 

6 - Cabimentação  
 

A empreitada está prevista no Plano Plurianual de Investimentos do ano 2014 na rubrica “Redes de Águas 

Residuais do Penteado” – 243.3 - 040701040206 não tendo efeitos financeiros durante o ano em curso e 

prevendo-se efeitos financeiros de 550.000€ no ano de 2015 e o restante valor para o ano 2016.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

10. PROTOCOLO CEDÊNCIA VIATURA – AMARSUL 

- DEVOLUÇÃO DE VIATURA MERCEDES 37-42-NB 

 

 

“O veículo Mercedes, matricula 37-42-NB, encontra-se ao serviço do Município da Moita desde Maio de 

1999, por via do Protocolo de cedência, firmado entre a Amarsul, proprietária do veículo e o Município da 

Moita (o qual se junta em anexo). 
 

Ao longo deste tempo, este veículo teve dois tipos de utilização. Uma utilização inicial nos seis primeiros 

anos mais regular e intensiva na recolha de resíduos. E em seguida, uma utilização ocasional 

principalmente na substituição pontual de veículos com avaria ou no apoio à limpeza dos mercados 

semanais e mensais. 
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De referir que para este facto, muito contribuiu a opção do Município na utilização unicamente de veículos 

de dois eixos (mais curtos) na área da recolha de resíduos, em detrimento de veículos mais compridos de 

três eixos (que é o caso em apreço), cuja circulação na via urbana trazia grandes complicações de manobra 

devido à crescente saturação de estacionamento em muitas ruas do Concelho, potenciando a ocorrência de 

toques noutros veículos particulares ou até em edifícios. 
 

Ao longo destes 15 anos o Município da Moita procedeu sempre à regular manutenção e conservação do 

veículo ao seu cuidado, no entanto, tal como para os restantes veículos da frota e em particular nesta área de 

extrema exigência das condições de funcionamento, julga-se ter chegado o momento oportuno de avaliação, 

com vista a decidir da sua não continuidade ao serviço. 
 

Nesta data o veículo encontra-se inoperacional, com avarias em vários componentes, nomeadamente no 

motor. A caixa de recolha apresenta de igual forma elevado nível de desgaste estrutural e dos seus 

elementos funcionais, não sendo economicamente aconselhável a sua reparação e recuperação para mantê-

lo ao serviço nas condições referidas anteriormente, ou seja, com utilização ocasional. 
 

Assim, fazendo também referência à missiva oriunda da Amarsul, com a Ref. S-001260/2014/CR.mji (que 

se junta em anexo) e na sequência da sua solicitação para análise da mesma, que o pedido de adenda ao 

Protocolo nos termos solicitados não seja aceite, uma vez que em caso de aprovação da presente proposta, 

esgota-se a utilidade do mesmo.  
 

Tendo em conta que o IUC referente ao veículo em causa se encontra anualmente a pagamento no mês de 

Março, seria de todo conveniente que a Amarsul pudesse decidir da sua eventual alienação até ao final do 

presente ano, evitando assim o pagamento do IUC de 2015. Caso contrário, a comunicação da denúncia do 

Protocolo à Amarsul, terá de ter em conta a data limite dos 30 dias anteriores (cláusula sexta) à data de 

assinatura do mesmo (27 de Maio). 
 

Desta forma e tendo em conta o anteriormente exposto, propõe-se: 

 

- Não aceitação do pedido de adenda ao Protocolo, nos termos solicitados pela Amarsul; 
   

- Que se proceda à denúncia do protocolo nos termos da cláusula sexta do mesmo (o prazo do Protocolo 

termina em 27 de Maio de 2015), com vista à entrega do veículo à Amarsul nos termos da sua cláusula 

sétima.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

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

 

 

11. ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº2/80 – ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE 

CONSULTA PÚBLICA 

REQUER.: CARLOS MANUEL NOBRE PEREIRA 

LOCAL: RUA PROFESSOR RUI LUÍS GOMES, BAIXA DA SERRA 

 

 

“Através do requerimento autuado sob o n.º 9855/2014, o requerente veio solicitar a alteração ao alvará de 

loteamento n.º 2/80, que consiste na alteração do uso do lote 1, passando de habitação/ comércio/serviços 

para unicamente serviços, uma vez que se pretende instalar no local uma unidade residencial para idosos, 

alteração esta que envolve igualmente um aumento da área de construção proposta para serviços em 93 m2.  
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Na sequência do presente pedido, foram emitidos os pareceres técnicos datados de 18 de julho e 5 de 

setembro de 2014, que consideram que do ponto de vista da arquitetura nada haverá a opor à alteração 

proposta, sugerindo igualmente que deverão ser mantidos os usos anteriormente propostos para o referido 

lote, possibilitando assim uma maior diversidade de ocupação do terreno e que seja efetuada a devida 

compensação ao município de acordo com o previsto na Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março, de onde 

resulta a cedência de uma área total de 49,29 m2 (26,04 m2 para espaços verdes de utilização coletiva e 

23,25 m2 para equipamentos de utilização coletiva), que poderá ser paga em numerário, conforme dispõe o 

art.º 101.º do RUEMM – Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita. Foi ainda 

emitido o parecer técnico datado de 5 de setembro  
 

Face ao atrás exposto, e atendendo que o presente pedido não se encontra instruído com a autorização 

escrita da maioria dos proprietários dos lotes constantes do alvará, proponho que a Câmara Municipal 

delibere submeter a presente proposta a consulta pública prevista no art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, mediante edital, dada a impossibilidade de se apurar quem são todos os proprietários para 

notificação para pronúncia.” 

 

 

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. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA BANCA Nº 19 DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SITA 

NO MERCADO MUNICIPAL FIXO DA MOITA 

 

 

“O Regulamento Municipal de Mercados Fixos de Venda a Retalho, prevê no nº 1 do Artº 5º C, que quando 

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

Hasta Pública. 
 

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

atribuição. 
 

No dia doze de novembro do corrente ano, veio o Sr. Carlos Alberto Lança Santana, solicitar a atribuição a 

título provisório da banca nº 19, sita no Mercado Municipal Fixo da Moita, para a atividade de frutas e 

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

De acordo com o estipulado no nº 1 da supracitada deliberação de Câmara Municipal, a atribuição da 

referida banca é efetuada mediante o pagamento de 1.000.00€.  
 

De acordo com o ponto b2) da alínea b) do nº 1 do art.º 44º da Tabela de Taxas, anexa ao Regulamento de 

Taxas do Município da Moita, pela utilização da banca é devida a taxa mensal de 13.64€, acrescida do IVA 

à taxa legal em vigor. 
 

Assim, proponho: 
 

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

banca. 
 

2 - Que o valor de 1.000.00€, seja fraccionada em 12 prestações mensais consecutivas, no montante de 83.34€ 

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

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador Pedro Aniceto. 

 

 

13. REVITALIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS (GAIO-ROSÁRIO, SARILHOS PEQUENOS E 

VALE DA AMOREIRA). 

 

 

“Preâmbulo: 
 

Tendo presentes as actuais e diminutas taxas de ocupação dos Mercados Municipais sitos em Gaio-Rosário, 

Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira, incapazes nesta altura de oferecerem uma gama de produtos e 

pontos de venda diversificados que sejam do agrado e conveniência do público local, apesar dos esforços da 

autarquia em incentivar a respectiva ocupação mediante a introdução de mecanismos de incentivo a 

comerciantes por via do actual Regulamento Municipal de Taxas, os Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista à Câmara Municipal da Moita, apresentam neste documento uma Proposta de incentivo à 

revitalização da ocupação dos lugares dos mercados. Esta revitalização é absolutamente essencial para a 

manutenção dos Mercados Municipais de Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira, mercados 

que correm neste momento o risco de completa estagnação e eventual supressão de funcionamento de 

alguns deles dado o baixíssimo número de pontos de venda em funcionamento neste momento, em que as 

dificuldades económicas nada acrescentam de positivo ao cenário. 
 

Esta Proposta é específica para os Mercados sitos nas localidades de Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e 

Vale da Amoreira, mas pode, solidariamente ser extensiva aos comerciantes que actualmente ocupam 

outros pontos de venda nos Mercados Municipais de Moita e Baixa da Banheira, utilizando o mesmo 

sistema de incentivo proposto neste documento, para a dupla ocupação de pontos de venda noutros 

Mercados do Concelho, ocupação desejável e que ponha fim à tendência negativa de desocupação dos 

espaços comerciais por esta Câmara Municipal proporcionados nos respectivos Mercados Municipais. 

 

Proposta: 
 

O Grupo de Vereadores do Partido Socialista da Câmara Municipal da Moita vem propor ao Executivo a 

introdução de um mecanismo de revitalização de ocupação de Pontos de Venda nos Mercados Municipais 

de Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira, mecanismo esse que premeie a ocupação dos 

respectivos Mercados por futuros ocupantes. Tal mecanismo de incentivo visa premiar um período de 

permanência mínima de seis meses consecutivos num dos mercados alvos desta implementação. Futuros 

ocupantes que perfaçam uma permanência mínima de seis meses à taxa e regime actuais, beneficiaram de 

um período de carência da taxa municipal de ocupação de ponto de venda nos Mercados Municipais de 

Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira durante três meses ou período superior 

compensatório. 
 

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 Carência Carência Carência 

 

   Período Mínimo de permanência à Taxa actual em vigor                                Período de carência 
 

O mecanismo de carência a posteriori tem por objectivo incentivar a ocupação de pontos de venda 

actualmente vagos por novos ocupantes. 
 

Este mecanismo pode ser estendido a actuais comerciantes que ocupem actualmente Pontos de Venda nos 

Mercados Municipais de Moita e Baixa da Banheira (Mercados que ficam especificamente de fora neste 

incentivo mas ao qual poderiam candidatar-se actuais ocupantes destes Mercados Municipais). 
 

No caso de situações de comerciantes já instalados em qualquer dos Mercados Municipais, o período de 

carência da actual Taxa Municipal poderia ser automaticamente aplicado desde que o Comerciante esteja já 

instalado num dos Mercados Municipais há pelo menos seis meses. 
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O impacto económico estimado é mínimo, não aumenta significativamente os custos da operação destes 

mercados cujos custos operacionais são relativamente os mesmos em termos de consumo energético, 

beneficiando-se o interesse público inegável na ocupação dos múltiplos Pontos de Venda actualmente 

vagos nos Mercados Municipais de Gaio-Rosário, Sarilhos Pequenos e Vale da Amoreira, tentando-se a 

revitalização na ocupação por via deste mecanismo de incentivo, questão merecedora do interesse da 

população das respectivas localidades.” 

 

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

 

Sr. Presidente – Disse que os propósitos da proposta parecem-lhe os acertados, a forma em concreto não, e 

o que quer dizer com isto é que esta proposta vem propor uma redução em cima das reduções já existentes, 

portanto o que foi aprovado na última reunião foi a renovação das reduções que já existem sobre estas 

taxas, sendo que uma redução de 40% corresponde quase a cinco meses de carência daí que lhes pareça que 

o propósito está correto mas a formulação não atinge esses objetivos e por isso vão votar contra, mas o que 

é que entendem que é importante fazer para incentivar a possível entrada, mais fácil, de vendedores nos 

mercados, uma vez que em relação aos que já lá estão e às taxas de utilização que são bastante reduzidas, 

tem a ver sim com a taxa de atribuição da banca, ou seja aquando da atribuição das bancas existem umas 

taxas, que essas sim, têm nalguns mercados porque o valor não é igual em todos porque o valor é reportado 

à última hasta pública que foi realizada, e nos mercados, por exemplo da Baixa da Banheira e da Moita que 

são os dois maiores, atingem valores na ordem dos dois mil euros e aí sim é que nos parece importante 

haver um incentivo para experimentar, porque não temos certezas, que possa haver mais pessoas a 

pretenderem ficar com uma banca e nessa perspetiva, a proposta não ficou pronta a tempo, está ainda a ser 

avaliada, mas na próxima reunião vai vir a reunião uma proposta que incide sobre essa questão, ou seja, a 

redução das taxas de atribuição de banca. Neste caso concreto e uma vez que se fala de redução das taxas 

de utilização, que são aquelas que já são alvo de redução não lhes parece ajustado que se faça uma nova 

redução em cima da que já existe e daí irem votar contra, no entanto refere que o propósito parece-lhes 

correto, a forma como se pretendia lá chegar é que não lhes parece a adequada. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse que não é propriamente na execução da proposta, acrescentando que 

gostava que este executivo e o não executivo olhasse para a eventualidade de se poder fazer algo no sentido 

de, sabemos que cada vez há mais auto-produção, ou seja existem muitas pessoas que produzem bens, 

serviços, produtos frescos nomeadamente, sabe que isto é um desafio à autoridade tributária dizer vamos 

incentivar o pequeno produtor, o particular que tem 30 Kg de laranjas que era um favor que lhe faziam de 

as vender e a verdade é que não as vende em lado nenhum, se se conseguia arranjar maneira de não 

ofendendo o posto de mercado de tentar “inventar” uma feira de produtores locais e acredita que haja, se 

calhar no Concelho todo, forma de se poder proporcionar uma vez por mês, como se faz uma feira de 

velharias, porque pensa que a auto-produção era também um serviço social não só para o comprador mas 

sobretudo para o vendedor, e não se está a falar de produções de latifúndio nem ninguém vai enriquecer, 

mas existe muitas pessoas a quem, se calhar, trinta ou quarenta euros no orçamento faz diferença, portanto 

gostava que pensassem todos nesta forma, nós olhamos para isto de uma forma economicista porque somos 

obrigados e é assim que funciona, mas há uma margem da sociedade, nomeadamente num Concelho com 

grande prepotência agrícola particular, que se calhar isto não lhe seria indiferente e pensa que seria uma 

coisa que deve ser das poucas situações em que toda a gente pode ganhar algo, que não seja com a oferta 

também com a procura. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse pensar que este tema é bastante pertinente e isto incentivo ao 

funcionamento dos mercados, que temos abordado ao longo de meses, com os sinais de crise vamos, nas 

reuniões, sempre aprovando uma roda-viva de desistências e retomas de bancas e entrasse nos mercados e 

acabamos por ver espaços vazios e algum desânimo nos comerciantes que ainda por lá estão e portanto dá 

todo o valor à intenção da proposta. Em relação às intervenções disse que se calhar podemos estar em 

presença de um tema  que carecia de uma ponderação, porque, por exemplo, a questão da redução das taxas  
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ou de iniciativas para atrair outro tipo de pessoas a estes espaços de mercado, deixa-o na tentação de pedir 

que protelassem a votação desta proposta e se tentasse elaborar uma proposta com um conjunto de 

situações que fizessem face à conjuntura global que hoje é vivida pelos nossos espaços de mercados, 

relembrando que o próprio mercado mensal da Moita já tem muitos espaços que são considerados “mortos” 

e que também mereciam algum tipo de intervenção, voltando a reforçar que elaborar-se uma proposta 

atendendo às várias nuances que esta revitalização encara seria muito mais produtivo. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que discutir hoje o comércio local, em Dezembro de 2014, e está-se a 

falar nos mercados, é também rever-se um pouco do que se passou nos últimos vinte anos na área do 

comércio, o comércio a retalho foi uma autêntica revolução, com novos métodos de vendas extremamente 

agressivas e com um marketing extremamente eficaz, e ainda com a perda de poder de compra das pessoas 

ao longo dos últimos anos para já não falar no tecido empresarial, em que fecham mais empresas do que as 

que abrem, ou seja a insolvência tem também um número extremamente violento, e verifica-se que, hoje, o 

comércio está na mão de dois distribuidores e a produção está na mão deles, sendo que estes impõem regras 

de tal maneira, como por exemplo com as marcas brancas, e as pessoas devido ao seu fraco poder de 

compra, aderem, portanto estes dois distribuidores “absorvem tudo à sua volta” e isto veio-se agravando e 

os mercados, como é obvio, não tiveram capacidade de resposta. Acrescentou ainda que, a Câmara da 

Moita em relação aos seus mercados faz uma coisa que não tem conhecimento que seja feito em mais 

algum mercado doutros concelhos, que é dá o gelo e a eletricidade aos comerciantes, dando como exemplo 

um comerciante do mercado do Gaio-Rosário que tem duas ou três arcas de congelação porque pediu à 

Câmara. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Reforçou o atrás dito acrescentando que não houve nada que o comerciante 

tivesse pedido que não tivesse sido satisfeito, nomeadamente até em questões legais que foi obrigado a 

introduzir, porque este disse que não iria investir num lavadouro de mãos automático e também no 

esterilizador de facas, verdade seja dita, e sem dúvida nenhuma, que a Câmara Municipal apoiou o 

comerciante em tudo o que pôde mas olhar para aquele mercado dói e as pessoas queixam-se, isso é que é 

extraordinário por um lado se calhar depois não vão lá, mas isto tem que se partir o ciclo vicioso por algum 

lado, porque havemos de chegar a um ponto, se não se fizer nada, que a coisa acaba por tombar por si só. 

Acrescentou ainda que não se importava de ter a proposta votada hoje, pela razão que não estava à espera 

que ela fosse aprovada mas se daqui resultar algo no sentido quer de incentivo, quer social ficaria satisfeito. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que se perceber que esta proposta vem a reunião para levantar à 

discussão este assunto, coisa que a Câmara Municipal já vem fazendo desde há muito tempo, não é de 

agora e de facto tem sido um papel importante naquilo que é as atividades que se tem vindo a desenvolver e 

da parte dos técnicos da Câmara há sempre mais uma ou outra proposta que se pode acrescentar à 

dinamização dos mercados, em seguida reforçou o atrás dito pelo Vereador Miguel Canudo, nomeadamente 

na cedência gratuita aos mercados da luz, do gelo e da água, o que gera algum investimento por parte da 

Câmara Municipal e que acaba por ser um incentivo ao comerciante que está no mercado. Lembrou, ainda 

as iniciativas que existem nos mercados, como por exemplo, a “Arte & Talentos”, “Velharias” entre outras 

que enumerou. Fez uma apreciação aos mercados de outros Concelhos e acrescentou que para os nossos 

mercados existem várias propostas e isso é bom porque é sinal que estão todos a trabalhar para o mesmo, 

para o bem da população do Concelho da Moita e isso é de ressaltar. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Pensa que alguns dos argumentos que foram utilizados aqui durante a 

reunião fazia merecer que esta proposta fosse aprovada porque, como dizia o vereador João Romba, todas 

as propostas são bem vindas e é importante, mas esta parecia-lhe, desde o inicio, uma proposta especifica 

na área, e especifica porque se está a falar de três mercados que já não é, como é que vão viver, mas sim se 

vivem ou morrem, portanto desse ponto de vista, pareceu-lhe que, mesmo da outra vez quando se falou da 

equidade, não sabendo se juridicamente a questão se poderia colocar ou não, a questão é que da mesma 

forma que um grande grupo quando faz promoções, algumas delas não as fazem de igual forma em todas as 

lojas do  País e portanto aquilo que aqui  no âmbito do Concelho, tratar o mercado  que neste  momento tem  
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uma maior utilização, que pensa ser o da zona sul da Baixa da Banheira com o do Gaio-Rosário ou Sarilhos 

Pequenos, que são aqueles que conhece melhor, de facto não é a mesma coisa e inclusivamente poderia 

levar as pessoas a dizerem que “se os outros tem direito porque é que nós não temos”, bem porque nos 

outros casos o mercado está numa situação de “viver ou morrer” e provavelmente os três mercados que aqui 

estão a ser falados e eventualmente o da zona Norte da Baixa da Banheira, que pode estar na mesma 

situação, até porque estes três mercados são os mais limítrofes do Concelho e portanto dever-se-ia olhar 

para eles de forma diferente, sendo que pareceu-lhe que esta proposta tinha alguma razoabilidade porque os 

valores em causa parece-lhe que não tem qualquer dimensão que leve à votação contra, porque de facto são 

situações muito específicas e inclusivamente de acordo com alguns argumentos aqui utilizados nesta 

reunião se calhar não é isto que vai resolver o problema dos mercados mas não deixava de ser, para estes 

mercados, uma tentativa que a Câmara tinha de fazer com que eles vivessem, acrescentando que a situação 

não é fácil e que cada um dever-se-ia questionar porque é que vai a um lado e não vai a outro, mas nestes 

locais serão com certeza onde maiores dificuldades existem de transportes, ou seja, as pessoas que lá estão 

seriam até as mais interessadas e isto porque se está a falar das três antigas freguesias que não estão 

situadas na nacional 11, portanto têm mais dificuldade de transporte, sendo que o mercado do Vale da 

Amoreira fica, quase, na ponta mais longe do Concelho e portanto levou-lhe a parecer que seria de grande 

razoabilidade esta proposta e da sua potencialidade para sair vencedora nesta reunião. 

 

Sr. Presidente – Disse que a questão da abertura dos mercados aos produtores é praticada no mercado da 

Moita há décadas, ou seja temos aos sábados o mercado aberto aos produtores locais, ainda com o velho 

mercado já isto acontecia, primeiro de umas formas provisórias, até há três ou quatro anos atrás levavam 

umas banquinhas de madeira que colocavam nas zonas laterais dos corredores, depois como havia várias 

bancas vazias que permitiam acolhê-los a todos, passaram-se a instalar, apenas aos sábados, nas bancas 

iguais às de todos os outros, esta é uma medida que já teve mais sentido do que tem hoje porque aquilo que 

facilmente se verifica, olhando para os produtos que eles vendem, nomeadamente bananas e ananases, é 

que já não são propriamente produtos locais, e num mercado público está-se sujeito não só ao controle da 

Autoridade Tributária como também da ASAE, e isto implica limitações, portanto pensa que vale a pena 

pensar nas formas, mesmo para as próprias pessoas obriga, para poderem vender em público, a terem um 

conjunto de limitações, relembrando que há cerca de um ano houve uma polémica grande porque o 

Governo pretendia que as pessoas estivessem, não só registadas nas Finanças como na Segurança Social e 

pagassem contribuições para poderem vender, portanto era um conjunto de exigências que era 

verdadeiramente “matar” os pequenos produtores, ou seja impedi-los de vender os seus produtos, portanto 

pensa que vale a pena pensar nesta questão mas tem bloqueios do ponto de vista legal que não são fáceis de 

ultrapassar, a outra questão, em relação à proposta, em concreto, voltou a dizer que o que a proposta 

apresenta é um acrescentar uma redução, onde uma redução já existe, ou seja, está em vigor uma redução 

que a Câmara aprovou a sua continuidade para 2015 na última reunião, uma redução de 40% sobre as taxas 

das bancas e esta era uma nova redução, em cima destas, que introduzia fatores de discriminação que 

podendo ser justificados do ponto de vista legal não deixavam de ser algo polémicos e porquê, porque não 

só se aplicava a dois mercados como ia também distinguir entre vendedores presentes e vendedores que se 

instalassem de novo, abrindo depois a possibilidade a que fosse para todos, então aí ainda menos 

razoabilidade nesta medida em que vai acrescentar àquilo que já existe. Disse ainda que a questão que 

coloca é um incentivo à instalação parece adequado, nesta altura, mas não é por esta forma, este não é 

verdadeiramente um incentivo à instalação, até porque íamos ter a situação, a ser aprovada esta proposta, 

das pessoas num determinado mercado ficarem a pagar uma taxa de utilização de quatro ou cinco euros, 

com as reduções que já existem e acrescentada esta e em simultâneo estarem a pagar cinquenta da taxa de 

atribuição, que tem que ser paga em prestações durante um ano, portanto estávamos a aliviar o pouco e a 

deixar o muito, portanto a proposta que se está a preparar para vir à próxima reunião é dirigida diretamente 

à taxa de atribuição porque a de utilização, que à partida não tem valores muito elevados e com a redução 

que já tem de 40% ficou com um valor perfeitamente sustentável para a generalidade das pessoas, o 

incentivo à instalação de novos tem a ver sobretudo com a questão do que tem que pagar pela arrematação e 

aí então não existe, neste momento, nenhuma medida incentivadora por isso vamos criá-la. 
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Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido rejeitada por maioria com cinco votos 

contra da CDU, uma abstenção do BE, que apresentou declaração de voto, e três votos a favor do PS. 

 

Declaração de Voto 

 

“Na minha abstenção nesta proposta eu tinha feito na minha intervenção uma proposta no sentido de se 

protelar esta votação porque estamos em presença de um assunto muito importante que tem a ver com o 

próprio apoio até ao comércio local e eu estou completamente de acordo com todo esse apoio, no entanto 

penso que por aquilo que foi dito nesta discussão, que está carenciada uma nova proposta que tenha a ver 

com diversas variantes, nomeadamente questões de marketing, esta questão da taxa de isenção em relação à 

atribuição dos lugares, e daí a minha abstenção não é estar contra o tema mas acho que devíamos na 

Câmara, aqui, em conjunto elaborar uma proposta global que abrangesse tudo isto, acho que dávamos um 

outro sentido mais organizado à abordagem deste tema.”  

 

 

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

minuta. Eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos. 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. 
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