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Ao décimo sétimo dia do mês de Dezembro do ano dois mil e catorze, na  Sala de Reuniões do Edifício 

Sede do Município, pelas dezasseis horas,  reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do Sr. 

Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Pedro Manuel da Silva 

Aniceto,  Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco 

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

Almeida Cantante. 

 

De notar a ausência do Sr. Vereador Manuel Galvoeira Borges, cuja falta se considerou justificada. 

 

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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Seguidamente o Sr. Presidente passou ao  

 

 

 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

 

O Senhor Presidente  apresentou, para conhecimento: 

 

 

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

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara;  

 

 

- O Sr. Presidente colocou as seguintes Actas à votação: 

 

  -  N.º 18, de 13 de Agosto de 2014 – Aprovada por unanimidade. 

 

-  N.º 19, de 27 de Agosto de 2014 -  Aprovada por maioria com abstenção  do Vereador Edgar  Cantante   

por ausência na reunião. 

 

- N.º 20, de 10 de Setembro de dois mil e catorze – Aprovada por maioria com uma abstenção do 

Vereador Pedro Aniceto que não esteve presente nesta reunião. 

 

   

 

De seguida, o Sr. Presidente deu a palavra aos vereadores que manifestaram intenção em intervir: 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Questionou o motivo pelo qual a árvore causa de discussão nas últimas 

semanas, acabou cortada pela raiz. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Explicou que ninguém estava com vontade que a árvore saísse, mas 

verdadeiramente não conseguimos encontrar uma alternativa que fosse satisfatória para as pessoas e para 

os problemas que estas tinham. Mais disse que “a bem do gosto e da estética dos que por ali passam não 

podemos sacrificar os que ali vivem.” 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Fez referência ao facto de a zona adjacente à Estação de Alhos Vedros ter 

ficado com água acumulada no último dia que choveu. Solicitou uma “revisão” ao estado das sargetas.  

Solicitou ainda que seja retirada a placa a dizer “vende-se” do edifício da cooperativa de Alhos Vedros 

uma vez que o Município já comprou o imóvel. 

Mencionou o projecto de reabilitação urbana do Município, questionando o ponto da situação e a 

disponibilização de parte das verbas dos dois mil milhões de euros do Quadro Comunitário de Apoio à 

reabilitação urbana do Município da Moita.   

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo –Valorizou o trabalho decorrido ao longo do ano em que decorreram as 

comemorações dos 500 anos do Foral de Alhos Vedros.  

Mais, apontou de forma meritória o trabalho promovido pela Universidade Sénior - que este ano 

apresentou através dos seus alunos uma Festa de Natal no Fórum José Manuel Figueiredo, iniciativa essa 

vista por mais de quatrocentas pessoas que encheram a sala. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Em relação ao Plano de Reabilitação Urbana, informou que a resposta que 

pode dar hoje é a mesma que deu há quinze dias ou um mês. 

“O Governo continua a preparar os planos operacionais para atribuição dos Fundos Europeus do  próximo 

Quadro Comunitário de Apoio, mas como é conhecido por aquilo que se vai acompanhando na 
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Comunicação Social, os Programas não estão prontos, não estão aprovados, nem em Portugal nem em 

Bruxelas, portanto os  programas operacionais não estão activos.  

 

É verdade que se vem falando e que o Governo diz que vai colocar verbas para a reabilitação urbana, aliás 

correspondendo a uma forte reivindicação dos municípios Portugueses, porque é generalizada, mas neste 

momento a situação é a mesma que era há um mês atrás.   Os programas não estão aprovados, nós não 

sabemos exactamente o que é que vai haver, em que condições, como é que vamos poder concorrer; estão 

a ser negociados ainda.  

Amanhã vai voltar a haver uma reunião do Conselho Metropolitano onde se vão discutir as propostas do 

Conselho Metropolitano a apresentar para a operação integrada territorial da área Metropolitana de Lisboa 

– está tudo nesta fase de discussão.”  

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Fez alusão e questionou acerca do projecto de reabilitação urbana que foi 

apresentado há cerca de um ano, recordando que foi apresentada a necessidade de que os trabalhos 

preparatórios não se prolongassem muito tendo em conta, exactamente, os fundos comunitários que se 

esperavam. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Informou que os serviços técnicos da autarquia estão a trabalhar sobre o 

assunto e que o prazo limite, estipulado, para se fazer o programa de reabilitação, são três anos. No 

entanto,  desejavelmente, e para que se pudessem aproveitar os fundos comunitários, espera-se conseguir 

fazê-lo em um ano ou um ano e pouco. No entanto, enquanto os programas comunitários não forem 

conhecidos e não estiverem definidos, enquanto não se souber se há financiamentos para a reabilitação 

urbana e quais os montantes, não há nada, somente “trabalho de casa” que pode, ou não pode, ser 

totalmente refeito. 

 

 

 

  

Terminado este período, o Sr. Presidente passou ao Período da Ordem do Dia. 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta infra transcrita, foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DE CÂMARA PARA O ANO DE 2015 

 

“Nos termos do nº1 do art.40º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, propõe-se que o executivo reúna 

ordinariamente conforme o calendário em anexo.” 

 

Janeiro 
14 – 15h Privada 

28 – 21h Pública 

Fevereiro 
11 – 15h Privada 

25 – 21h Pública 

Março 
11 – 15h Privada 

25 – 21h Pública 

Abril 
08 – 15h Privada 

22 – 21h Pública 

Maio 
06 – 15h Privada 

20 – 21h Pública 
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Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

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

 

 

2. PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE HORTAS URBANAS DO MUNICÍPIO 

DA MOITA 

 

 

“A Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013 de 01 de 

Novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de Novembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 

jurídico do associativismo autárquico, estatui na alínea a) e k) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à 

mencionada Lei que os municípios dispõem de atribuições no domínio do equipamento rural e urbano e 

no domínio do ambiente e saneamento básico. 

 

Nos termos da alínea ee) e qq) do n.º 1 do artigo 33.º  do Anexo I à mencionada lei, compete à câmara 

municipal criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, 

de energia, de distribuição de bens  recursos físicos integrados no património do município ou colocados, 

por lei, sob administração municipal, bem como administrar o domínio público municipal. 

 

A atividade agrícola de subsistência, materializada sob a forma de hortas urbanas, assume extrema 

relevância  no desenvolvimento sustentável e na promoção da qualidade  de vida das populações. 

 

Assim, a prática da agricultura constitui um importante contributo para a economia familiar,  assume um   

importante papel na valorização do património cultural de origem rural e na fomentação  do espírito 

comunitário, proporcionando às populações urbanas a ocupação de tempos livres de forma saudável, em 

contacto com o mundo rural e com o meio ambiente  em geral. 

Junho  03 – 15h Privada 

17 – 21h Pública 

Julho 01 – 15h Privada 

15 – 15h Privada 

29 – 21h Pública 

Agosto 12 – 15h Privada 

26 – 21h Pública 

Setembro 09 – 15h Privada 

23 – 21h Pública 

Outubro 07 - 15h Privada 

21 – 21h Pública 

Novembro 04 – 15h Privada 

18 – 21h Pública 

 

 

Dezembro 

 

 

02 – 15h Privada 

16 – 15h Privada 

30 - 21h Pública  
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Deste modo é fundamental, promover junto das zonas urbanas, espaços de agricultura tendencialmente 

biológica como forma de garantir a sustentabilidade ambiental dos espaços, bem como permitir, 

nomeadamente, a produção de espécies hortícolas mais saudáveis. 

 

A necessidade de reestruturar hortas de génese espontânea existentes, para que não se mantenham sem 

planeamento e sem regras de agricultura sustentáveis, apela à sua reconversão, proporcionando mais 

salubridade  e melhor integração paisagística. 

 

Com o objectivo de promover a qualidade de vida das populações através de um complemento de 

subsistência alimentar, aliada à promoção de hábitos alimentares saudáveis e de práticas agrícolas 

sustentáveis, foi criado o Programa Municipal de Hortas Urbanas do Município da Moita. 

 

Na decorrência deste Programa foi elaborado o Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita 

que foi aprovado por deliberação  da Assembleia Municipal da Moita tomada em sessão ordinária 

realizada em 28 de dezembro de 2012. 

 

Este  regulamento veio substituir a anterior Postura  dos Hortejos Municipais  aprovada pela  Assembleia 

Municipal  em 1 de outubro de 1982, procedendo à sua revogação. 

 

Da aplicação prática do regime ínsito no regulamento, foram-se constatando algumas dificuldades e 

aspectos que necessitavam de correção e alteração, de forma a possibilitar uma mais justa e equitativa 

aplicação das suas normas e consecução das finalidades sociais subjacentes. 

 

A par, considerando que o Município se encontra a desenvolver  um projecto de um parque hortícola no 

Vale da Amoreira, e tendo em conta as condições concretas que se deparam quer no contexto social, quer 

nas condicionantes do espaço e desenvolvimento do projecto, verifica-se a necessidade  de alterar 

diversos aspectos do Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita, a fim de viabilizar o 

referido projecto, o qual prevê, inclusive, a utilização do espaço por pessoas colectivas, o que à luz do 

actual regulamento não se mostra possível. 

 

Face ao exposto, mostra-se necessário alterar o Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita,  

de forma a consagrar as alterações supradescritas, visando uma melhor aplicação do regulamento e 

adequação à realidade socioeconómica do concelho. 

 

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

e nas alíneas k), ee) e qq) do n.º 1.º do art.º 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro:  

 

Submeter a apreciação pública para recolha de sugestões, o projecto de alteração  ao Regulamento de 

Hortas Urbanas do Município da Moita, em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante para 

todos os efeitos legais, pelo prazo de 30 (trinta) dias  úteis, a contar da data da sua publicação no Diário 

da República, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as rectificações  

introduzidas pelas Declarações de Retificação n.ºs 265/91, de 31 de Dezembro e 22-A/92, de 29 de 

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

Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 24 de Abril, antes de ser submetido à aprovação da Assembleia 

Municipal da Moita; 

 

Anexo: Projecto de alteração ao Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita.” 

 

Intervieram na  discussão da proposta acima transcrita, bem como no respectivo Projecto de Regulamen -

to. 

 

 

O Vereador Pedro Aniceto – Referiu que existe uma  diferença na estrutura numérica do documento: por 

exemplo, a inclusão do artigo 6.º no segundo corpo do documento, não corresponde ao mesmo art.º 6.º do 

primeiro documento. 

Em relação ao facto das IPSS terem direito a parcelas de terreno, questionou se faz algum sentido técnico 

parcelas para agregados de duas ou três pessoas terem a mesma área (100 m2), que as parcelas a atribuir 

às IPSS que certamente  servem muito mais que aquele numero de pessoas. 
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O  Vereador Miguel Canudo – Informou, em relação às IPSS, que foram estas que solicitaram ter direito  

a uma parcela de terreno – talvez para os idosos manterem alguma actividade, não será para dar 

alimentação às pessoas a quem a IPSS serve. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto –  Referiu que gostaria de ver algum coisa no Regulamento que atendesse ao 

facto de as hortas serem de cultura tendencialmente biológica. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Manifestou o seu contentamento pelo facto de já se ter chegado a este 

ponto de ordem no assunto – Hortas Urbanas do Município. 

Mais salientou que o Regulamento deveria clarificar  e prever todos os terrenos existentes no Município, 

com a finalidade de serem hortas a que os munícipes se pudessem candidatar. Por exemplo, se um 

munícipe da freguesia da Moita quiser, poder-se-á candidatar às hortas urbanas do Vale da Amoreira?  

Reforçou que estas questões deveriam ficar muito bem definidas. Neste momento, disse, “há um 

problema para resolver no Vale da  Amoreira, mas nós aqui estamos a assumir um Regulamento do 

Município da Moita, para as hortas municipais do Concelho da Moita.”  

Mencionou ainda que a questão da tipologia das parcelas  abordada pelo Sr. Vereador Pedro Aniceto tem 

razão de ser, pois não lhe parece correcto que um agregado de três ou quatro pessoas tenha uma parcela  

de 100 m2,  um agregado com mais de cinco pessoas tenha uma parcela com 200m2 e uma 

associação/pessoa colectiva - que certamente representa mais do que  cinco pessoas -  tenha somente 

direito a 100 m2. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Aditou que “a questão em relação às hortas se coloca como qualquer cidadão 

que se inscreva para ir à piscina; o Regulamento é para qualquer um que viva aqui, mas a Piscina é só a 

de Alhos Vedros, portanto ou aceita ir a Alhos Vedros ou então não tem Piscina. Em relação às hortas, 

este é um Regulamento de Hortas Municipais, ou seja, hortas instaladas em terreno Municipal e terreno 

devidamente preparado e dotado pela Câmara para esse efeito. Por enquanto, e num futuro curto, 

previsível, é só no Vale da Amoreira. Poderá prever-se, desde que haja  terrenos  disponíveis e  condições 

adequadas. Não vamos, por exemplo,  fazer hortas no Parque da Moita, como alguém já propôs; não 

estamos  propriamente a equacionar essa questão. 

Outra questão que temos que acautelar desde já, sendo mais restritivos, tem a ver com a criação dos 

animais. Abrir essa possibilidade é abrir uma porta que depois não há forma de a fechar e em relação à 

instalação das pessoas ali, e mesmo em relação ao Vale da Amoreira, há que ter em conta que não são                                                                               

todas as hortas do Vale da Amoreira que vão passar para o terreno estipulado, porque há lá uma série de 

hortas também, que não estão instaladas em terrenos municipais.” 

 

Sr. Vereador  Pedro Aniceto – Mencionou que uma das situações que vai ter que ser acautelada na zona 

das hortas é a questão da segurança, quer dos arrumos, quer das colheitas. Mais disse ser altura de se 

pensar em fazer uma autossustentação dos próprios candidatos; criar condições para uma pequena 

organização dos próprios, porque garantir a segurança daquele espaço vai ser uma “dor de cabeça, mas se 

conseguirmos envolver os próprios talvez as coisas funcionem melhor”, aditou. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Enumerou o grupo de trabalho que está a laborar no processo das hortas: 

- Uma chefe de divisão, um desenhador, uma eng.ª bioquímica, uma bióloga, uma assistente social, a 

fiscalização e uma arquitecta que “está a trabalhar nisto à cerca de cinco meses.” Informou ainda que a 

Câmara está a trabalhar tendo em consideração todos os pormenores e todas as eventualidades. Mais disse 

que foram efectuadas reuniões com as pessoas que têm hortas naquele local por forma a que percebam o 

que se está a fazer. “Está a ser feito um trabalho de diálogo, rigoroso, meticuloso e com uma capacidade 

de organização bastante grande”.  

Garantiu ainda que as IPSS não querem mais terreno do que aquele que lhes vai ser cedido. 

Aconselhou ainda os seus pares a lerem com atenção o Regulamento porque, por exemplo, o facto de as 

hortas serem de cultura tendencialmente biológica, consta da al.ª a) do art.º 3, onde estão discriminadas 

as definições das mesmas hortas. 

Em relação à criação de animais reforçou também que não gostaria de ver isso acontecer. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Concordou com as explicações dadas pelo Sr. Vereador  Miguel 

Canudo, reconheceu e felicitou o trabalho dos técnicos, porém contestou o facto de ele e os seus pares que 

não são da maioria, não estarem suficientemente envolvidos neste assunto. Assim, disse,  ou vão fazer 

investigação por conta própria e parece que andam a fazer trabalho paralelo (que não gosta), ou não estão 
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a par de tudo o que se passa. Reforçou ainda que deveriam ir em conjunto, como vereadores, empenhados 

em que este assunto corra o melhor possível. 

 

O Sr. Vereadores Vitor  Duarte – Perguntou qual é o tipo de vedação que vão ter as hortas; se será igual 

para todos os utilizadores. 

Referiu ainda concordar que as IPSS, nesta fase inicial, tenham uma parcela de terreno igual a todos os 

outros até porque apesar de serem muitos elementos na sua estrutura, nem todos têm apetência para tratar 

ou usufruir da horta. Questionou ainda se de futuro, em caso de interesse, as instituições poderão 

concorrer a outra parcela.  

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou que a vedação será igual para todos. 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante -  Sugeriu que a redacção do art.º 5.º seja aperfeiçoada porque assim 

existe uma  contradição. As Leis e os Regulamentos são gerais e abstractos  e neste caso são de 

aplicabilidade a um caso concreto.  Mais, disse que se das IPSS o terreno só vai ser utilizado por duas ou 

três pessoas, então aboliam-se do Regulamento as Pessoas Coletivas, e colocam-se as duas ou três 

pessoas na lista.  

 

O Sr. Presidente da Câmara  – Informou que a proposta de atribuir hortas às IPSS surgiu por parte de uma 

delas, mas só querem mesmo um pequeno espaço. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

A proposta seguinte foi apresentada pelo Sr. Vice Presidente. 

 

 

3. PROJECTO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO DA PISCINA 

MUNICIPAL DE ALHOS 

 

 

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

de novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de novembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de 

competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime 

jurídico do associativismo autárquico, estatui na alínea f) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I à mencionada 

Lei que os municípios dispõem de atribuições no domínio dos tempos livres e desporto. 

Nos termos da alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à mencionada lei, compete à câmara 

municipal criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, 

de energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal. 

O desporto tem sido progressivamente reconhecido como um poderoso instrumento para o 

desenvolvimento harmonioso da sociedade e constitui-se como um importante fator de desenvolvimento 

dos cidadãos.  

A prática de atividades físicas e desportivas constitui um importante fator de equilíbrio e bem-estar dos 

cidadãos, sendo indispensável ao funcionamento harmonioso da sociedade, e reconhecida como elemento 

fundamental de educação, cultura e vida social do cidadão, proclamando-se o interesse e direito à sua 

prática.  

O acesso dos cidadãos à prática física e desportiva constitui um importante fator de desenvolvimento. 
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Constituindo as autarquias locais um dos pilares fundamentais do desenvolvimento desportivo nacional e 

regional, a Câmara Municipal da Moita tem vindo a dotar o concelho com infraestruturas desportivas, 

suscetíveis de influenciar positivamente a qualidade de vida dos seus munícipes.  

A Piscina Municipal visa satisfazer as necessidades educativas e formativas da população do concelho da 

Moita, contribuindo para o aumento e manutenção dos índices de prática desportiva regular e de 

recreação da população, promovendo a ocupação dos tempos livres de forma salutar e agradável. 

Este equipamento permite responder às necessidades de manutenção e melhoria dos índices de saúde da 

população, incentivando hábitos de prática desportiva regular, como estilo de vida ativo e saudável, e 

contribui para a prática desportiva especializada. 

Consciente da importância e do contributo que as Piscinas Municipais assumem no bem-estar, 

desenvolvimento e saúde dos seus munícipes, a Câmara Municipal da Moita pretende através do presente 

regulamento, regulamentar o funcionamento e utilização deste espaço e equipamento. 

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

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

- Submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, o projeto de Regulamento de Funcionamento 

e Utilização da Piscina Municipal de Alhos Vedros, em anexo à presente proposta e que dela faz parte 

integrante para todos os efeitos legais, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da sua 

publicação no Diário da República, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as 

retificações introduzidas pelas Declarações de Retificação n.os 265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 

29 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 24 de abril, antes de ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal da Moita. 

 

Anexo: Projeto de Regulamento de Funcionamento e Utilização da Piscina Municipal de Alhos Vedros.” 

 

 

Intervieram na análise do Regulamento: 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Disse aplaudir este novo Regulamento, e questionou sobre a possibilidade 

de utilização do equipamento por parte de equipas colectivas (colectividades), nomeadamente para um 

núcleo de natação/competição (apesar de saber que a piscina não tem as medidas apropriadas para 

competição). 

Mais concretamente questionou se está prevista a  possibilidade de haver  um  pagamento menos  oneroso  

(o Regulamento agora prevê, para pessoas colectivas, 20€/45minutos/pista) no caso de um núcleo de 

natação carecer de mais tempo para treinar. 

 

 

O Sr. Vice Presidente – Informou que a piscina neste momento está com a lotação máxima, no entanto, 

essa questão já foi colocada e o que se consegue é fazer uma adequação para que um ou outro atleta, 

pontualmente,  tenha acompanhamento ou aperfeiçoamento técnico em horas específicas. 

Previsivelmente, no futuro, isso poderá vir a acontecer se for possível construir outra piscina. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Alertou para uma questão que lhe parece carecer de aperfeiçoamento na 

redacção do regulamento - reserva do direito de captação de imagens. 

Juridicamente, considera que este é um item que deveria ficar perceptível. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

  



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
17.12.14         9 

A proposta infra foi apresentada pelo Sr. Presidente: 

  

 

4. PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MOITA  

 

“A aprovação das taxas do Município e a fixação do respetivo valor é matéria da competência da 

Assembleia Municipal do Município da Moita, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-

C/2013 de 01 de novembro e n.º 50-A/2013 de 11 de novembro, que estabelece o regime jurídico das 

autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e 

aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.  

O Município pode criar taxas nos termos do regime geral das taxas das autarquias locais e essa criação 

está subordinada aos princípios da equivalência jurídica, da justa repartição dos encargos públicos e da 

publicidade, incidindo sobre utilidades prestadas aos particulares, geradas pela sua atividade ou 

resultantes da realização de investimentos municipais, e o produto da cobrança de taxas constitui receita 

do Município, nos termos do estatuído no artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada 

pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, e dos artigos 14.º, 

15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-

B/2013 de 01 de novembro e alterada pelas Lei n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro e Lei n.º 75-A/2014, de 

30 de setembro. 

As taxas das autarquias locais são criadas por regulamento aprovado pela Assembleia Municipal e este 

deve cumprir com o disposto no artigo 8.º da supra identificada Lei n.º 53.º-E/2006. 

O Regulamento de Taxas do Município da Moita (doravante designado por RTMM) foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em 11 de dezembro de 2009. 

Tendo sido posteriormente alterado pela deliberação da Assembleia Municipal tomada na sessão ordinária 

realizada em 28 de dezembro de 2012, na sequência da publicação dos Decretos-Leis n.º 48/2011, de 01 

de abril, n.º 110/2012, de 21 de maio e n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelas deliberações da Assembleia 

Municipal tomadas nas sessões de 22 de fevereiro de 2013, de 03 de setembro de 2013, de 28 de fevereiro 

de 2014, de 27 de junho de 2014 e de 21 de novembro de 2014. 

Atendendo a que as taxas municipais deverão sempre consagrar o princípio da proporcionalidade, 

consubstanciado no facto de a taxa pressupor uma contrapartida a prestar pelo município ao particular, 

consubstanciando assim uma relação de sinalagmaticidade, importa, portanto, verter no Regulamento de 

Taxas do Município da Moita tais desideratos, adequando os valores das taxas aos efetivos custos 

municipais da contrapartida prestada aos particulares, possibilitando uma real correspondência de valores. 

Nesta conformidade, foram também introduzidas algumas alterações em sede da Tabela de Taxas, de 

forma a alcançar os intuitos descritos. 

Paralelamente, a atividade desportiva contribui para o desenvolvimento da sociedade, integrando um fator 

de equilíbrio e bem-estar dos cidadãos. 

Assim, e de acordo com o exposto no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, “Lei de Bases 

da Atividade Física e do Desporto”, “Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a 

promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da 

condição física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos.”  

As autarquias locais constituem um dos pilares fundamentais do desenvolvimento desportivo nacional e 

regional, pelo que, o Município da Moita tem vindo a dotar o concelho com infraestruturas desportivas, 

suscetíveis de influenciar positivamente a qualidade de vida dos seus munícipes.  

A Piscina Municipal visa satisfazer as necessidades educativas e formativas da população do concelho da 

Moita, contribuindo para o aumento e manutenção dos índices de prática desportiva regular e de 

recreação da população, promovendo a ocupação dos tempos livres de forma salutar e agradável. 

Assim, consciente da importância e do contributo que a Piscina Municipal assume no bem-estar, 

desenvolvimento e saúde dos seus munícipes mostrou-se necessário proceder-se à atualização do 

Regulamento de Funcionamento e Utilização da Piscina Municipal de Alhos Vedros, de forma a 

regulamentar o funcionamento e utilização deste espaço e equipamento. 

Pretendeu-se também em sede de taxas aplicáveis à utilização da Piscina Municipal criar um conjunto de 

estímulos, com o objetivo de promover, estimular, orientar e apoiar a atividade desportiva municipal, 

sempre atendendo ao princípio da proporcionalidade almejado pela manutenção integral do valor das 

taxas. 
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O mencionado regulamento implicou necessariamente, a concomitante alteração do RTMM, prevendo 

alterações, reduções e isenções das taxas atualmente em vigor. 

Os cálculos que serviram de base às taxas existentes, com as correções entretanto introduzidas, por via 

exclusiva da taxa de inflação, mantém-se; ou seja, não é introduzida qualquer correção positiva neste 

exercício às taxas existentes, com exceção das taxas de inscrição e renovação da natação recreativa que se 

propõe sejam idênticas às praticadas no âmbito da Escola de Natação, por uma questão de equidade e 

considerando que o custo administrativo que lhe está associado é idêntico.  

É também atualizado o valor relativo ao prémio de seguro, em resultado da importância paga pelo 

município a preços de 2014. 

A par, desenvolveu-se também a alteração do Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita. 

No âmbito do Programa Municipal de Hortas Urbanas foi realizado um estudo intensivo da realidade 

socioeconómica concluindo-se, entre outros aspetos, que a filosofia de base de cálculo da taxa de 

utilização das parcelas, constante da Tabela de Taxas anexa ao RTMM em vigor, não se adequa à 

realidade social e económica sendo fundamental a sua reavaliação.  

Assim, a fórmula de cálculo da taxa devida pela utilização da parcela atualmente em vigor, acarreta que o 

valor da taxa seja proporcional à área atribuída, o que não se mostra correto e equitativo em termos 

sociais. 

Assim estabeleceu-se uma nova forma de cálculo para a taxa pela utilização da parcela, o que implica as 

concomitantes alterações em sede do RTMM. 

Face ao exposto importa proceder à alteração do RTMM de forma a conformar o mesmo com o 

Regulamento de Funcionamento e Utilização da Piscina Municipal de Alhos Vedros e com a alteração do 

Regulamento de Hortas Urbanas do Município da Moita. 

Assim, propõe-se que, Câmara Municipal da Moita delibere ao abrigo do disposto pelo artigo 32.º e das 

alíneas k) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, do n.º 1, do artigo 

8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e pela 

Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, dos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013 de 01 de novembro e alterada pelas Lei 

n.º 83-C/2013 de 31 de dezembro e Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro: 

 

- Submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, o projeto de alteração ao Regulamento de 

Taxas do Município da Moita em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante para todos os 

efeitos legais, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da sua publicação no Diário da 

República, nos termos conjugados e para os efeitos do disposto no artigo 118.º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, com as 

retificações introduzidas pelas Declarações de Retificação n.os 265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 

29 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 24 de abril, antes de ser submetido à aprovação da 

Assembleia Municipal da Moita. 

 

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

 

 

Intervieram na análise do documento: 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Questionou sobre os diâmetros dos tubos que fazem o transporte do gás 

natural que serve as residências e que podem influenciar o valor da TOS (taxa de ocupação de subsolo). 

 

O Sr. Edgar Cantante – Ainda a propósito da TOS e tendo em consideração os diâmetros, questionou 

sobre o diâmetro das condutas que fazem o transporte do gás (por exemplo da Baixa da Banheira para 

Alhos Vedros) e como é que a Câmara debita o valor à empresa que faz a distribuição do gás.  

 

O Sr. Presidente da Câmara -  Explicou que “as obras de qualquer empresa de distribuição (gás, 

electricidade ou outra coisa qualquer) são comunicadas à Câmara. Não carecem de licenciamento, mas 

são comunicadas e é apresentado um projecto de obra com a extensão de tubagem e as respectivas 

caraterísticas/dimensões.  A taxação é feita com base naquilo que foi entregue. 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Em relação à TOS colocou a seguinte questão: 

- Para uma determinada zona em que existem cinco habitações, foi colocada tubagem pela empresa de 

gás; as cinco casas pagam x por mês; mas no dia em que houverem cinquenta clientes (em vez de cinco), 

continuam todos a pagar o mesmo, numa proporção que vai crescendo, linear, ou o cálculo é variável em 
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função dos termos, dos consumos, daquelas alíneas obscuras – para mim são obscuras -, mas a verdade é 

que se pegarmos na fórmula de cálculo, que está activa nos sites, penso que nenhum cidadão, à primeira, 

consiga perceber porque é que lhe estão a tirar x. 

Questionou ainda, se acontecer um operador desistir de um ramal, se o valor em questão deixa de ser 

debitado.  

 

O Sr. Presidente da Câmara – Respondeu ao Sr. Vereador Pedro Aniceto que se o operador comunicar à 

Câmara, esta procederá em conformidade. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Ainda em relação às tabelas da TOS, da GALP ou da SETGÁS e linhas de 

condução aérea, e comparando com valores de municípios vizinhos, perguntou à Câmara se a nível da 

Associação Nacional de Municípios ou da Associação de Municípios da Região de Setúbal, se existe 

alguma indicação/orientação, ou se efectivamente cada município estipula valores a “seu belo prazer”. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Informou, sobre a questão colocada pelo Sr. Vereador  Edgar Cantante, que 

não houve alguma indicação, orientação  articulação entre municípios, mas está, eventualmente, a 

caminhar-se para que isso aconteça, uma vez que já algumas autarquias se juntaram para discutir o 

assunto. 

 

 

Posta à votação, a proposta bem como o projecto de Regulamento que aqui se dá por transcrito e desta 

acta fica a fazer arte integrante, foram aprovados por maioria com três abstenções por parte dos Srs. 

Vereadores do Partido Socialista.  

 

 

 

A proposta seguinte foi apresentada pelo Sr. Presidente: 

 

 

5. ACIDENTE OCORRIDO EM 09/06/2014, RUA DOS CRAVOS DE ABRIL (JUNTO AO N.º23), 

CHÃO DURO-MOITA 

DANOS: MOTOCICLO PARTICULAR APRILIA RP, 60-29-TL 

PROPRIETÁRIO: SR. LUÍS MIGUEL DA SILVA MAIA 

 

 

“No dia 17 de Junho do corrente ano, o Sr. Luis Miguel da Silva Maia reclamou via eletrónica os danos 

causados no seu motociclo, Aprilia RP 60-29-TL, orçados em 968,84€ (787,87€+IVA), alegadamente 

provocados pela cedência do pavimento, que originou que o descanso do motociclo entrasse pelo alcatrão, 

tendo causado a queda do mesmo, quando no dia 9 de Junho se encontrava estacionado na Rua dos 

Cravos de Abril (junto ao nº 23), Chão Duro – Moita. 

 

O acidente foi participado à Açoreana Seguros, através da apólice nº 19.776, ramo responsabilidade civil 

de exploração, tendo sido, após análise, declinada a responsabilidade do Município da Moita nos danos 

reclamados. 

 

Foram os factos analisados pelos serviços municipais, tendo-se  concluído   que  não se encontravam 

reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, e que o   Município da Moita  não é 

responsável pelos danos ocorridos e  reclamados pelo requerente e consequentemente não existe 

obrigação de indemnizar. 

 

 

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

 

 É sua intenção indeferir a reclamação e consequentemente o pedido de indemnização 

apresentado pelo reclamante Sr. Luis Miguel da Silva Maia, via eletrónica em 17 e 19 de 

Junho/14, na medida em que não se encontram reunidos os pressupostos da 

responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas de direito público, nos termos 

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

Entidades Públicas aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na redação em 

vigor, e com os fundamentos constantes na Informação-Proposta n.º 53/2014 da Secção de 
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Património e Edifícios Municipais que se anexa à presente   proposta,  à qual se encontra 

anexo o parecer jurídico emitido pelo Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal em 14 de 

Novembro de 2014. 

 

 Se notifique o reclamante da intenção  de  indeferimento  da reclamação e 

consequentemente do pedido de indemnização por si apresentada, mediante o disposto nos 

artigos 66.º e 70.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 442/91 de 15 de novembro na redação atual. 

 

 

 Se notifique o reclamante, para efeitos de audiência dos interessados, de acordo com o 

disposto nos artigos 100.º e 101.º do CPA para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pronunciar por escrito quanto ao projeto de decisão final, remetendo-lhe cópia da 

deliberação e informando-o do horário e local para consulta do processo.” 

 

 

 

 
Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte dos Srs. Vereadores 

do PS. 

 

 

 

A proposta infra transcrita foi apresentada pelo Sr. Vice Presidente: 

 

 

 

6. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ALIUS VETUS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

 

 

“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 edição de uma Medalha Comemorativa da efeméride, do 

autor António Tapadinhas.  

Tratando-se de uma medalha comemorativa, o principal objectivo que esteve na base da sua criação, foi 

perpetuar no tempo a memória destas Comemorações, cujo papel irá cumprir no futuro. Elegeu-se como 

tema no seu anverso e verso, elementos iconográficos do foral, bem como o património, representado na 

Igreja Matriz de Alhos Vedros, ambos associados à corda como elemento de ligação entre o passado e o 

presente. Deste modo, a medalha, além de ter uma intencionalidade comemorativa, contém também uma 

concepção plástica, em que o autor procurou responder ao tema proposto, utilizando uma abordagem 

criativa.  

Ora considerando que a Associação Cultural História e Património – Alius Vetus constitui um dos 

parceiros da Comissão Executiva para as Comemorações e tendo esta Comissão incumbido a Associação 

Alius Vetus da responsabilidade de tratar do processo de produção criativa da Medalha Comemorativa, 

propomos submeter à aprovação da Câmara Municipal a atribuição de um apoio financeiro, no valor de 

500,00€ (quinhentos euros), para subsidiar o trabalho artístico e de investigação que naturalmente 

envolveu esta actividade de concepção plástica da referida medalha. Esta despesa deverá onerar a rubrica 

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

 

 

Sem que tenha havido solicitações de esclarecimentos, foi a proposta colocada à votação, de onde 

resultou a aprovação por unanimidade. 
 

 

As  propostas seguintes, numeradas de 7 a 9,  foram apresentadas pela  Sra. Vereadora Vivina Nunes: 

 

 
7. ADESÃO À PLATAFORMA PENÍNSULA DE SETÚBAL EM DEFESA DO SERVIÇO 

NACIONAL DE SAÚDE 
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Em virtude da não distribuição, pela vereação, do manifesto referido na proposta, foi a mesma retirada 

para posterior deliberação  na próxima reunião. 

 

 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO PROJECTO “ECO-LAR”, SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 

DE ALHOS VEDROS 

 

“Com vista a assegurar a sustentabilidade da Acção “Eco-Lar” (decorrente do já terminado Projecto 

“Entre-Nós”), que consiste na sinalização de possíveis situações de insalubridade que coloquem em causa 

a saúde pública, avaliação por parte de técnicos de entidades diversas, adequadas à problemática do 

indivíduo/família, e intervenção, acompanhada ou não de encaminhamento para os serviços competentes, 

foi anteriormente assinado um Protocolo entre a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros (entidade 

promotora), a Câmara Municipal da Moita e as Juntas de Freguesia de Alhos Vedros, Moita, e as 

actualmente designadas por União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e União das 

Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, com vista à implementação e desenvolvimento da ação 

supra referida.  

A fim de dar cumprimento à alínea a), do número 1, da Cláusula IV do referido protocolo, que determina 

como obrigação da Câmara Municipal “subsidiar em conjunto com os restantes parceiros a equipa “Eco-

Lar”, com verba a confirmar anualmente pela entidade promotora e executora”, proponho que se atribua à 

Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros a verba de 6.019,17€ (seis mil e dezanove euros e dezassete 

cêntimos) referente ao ano de 2014. 

 

Este subsídio terá efeito na rubrica “Projectos Sociais em Parceria” – n.º 03 0602030509.” 

 

Intervieram na análise da proposta: 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Manifestou o seu acordo e apoio a este projecto de intervenção 

social. 

A Sr.ª Vereadora Vivina Nunes – Apresentou o historial dos diversos programas de intervenção existentes 

anteriormente:  

“- Programa PROGRIDE, que decorreu (salvo erro) entre 2005 e 2009 e onde se inseria uma acção 

designada Entre Nós; Acabado o PROGRIDE, e não havendo sustentabilidade para a continuidade do 

programa, reuniram os  parceiros dessa acção na hipótese daquilo que se iria fazer. Foi consensual entre 

todos os parceiros, até por aquilo que tínhamos de visualização no terreno, que esta acção não deveria 

acabar. Então os parceiros entre si firmaram um acordo de parceria em que sustentariam o projecto. 

Assim, o projecto foi sustentado pela Misericórdia no que diz respeito à contratação das pessoas, da 

viatura (que já vinha do PROGRIDE), das questões mais logísticas e as autarquias-parceiras (na altura, as 

quatro Freguesias mais a Câmara Municipal) sustentavam o projecto fazendo uma gestão das despesas (o 

pagamento dos vencimentos das três trabalhadoras).” 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Perguntou se as pessoas que estão a trabalhar no projecto têm alguma 

formação específica. Mais, disse considerar o projecto meritório, tendo em atenção os inúmeros casos de 

pátios “miseráveis”, com pessoas a viverem em condições degradantes e a carecerem de ajuda. 

 

A Sr.ª. Vereadora Vivina Nunes – Referiu que, formalmente, a equipa é composta por três assistentes 

operacionais que vão fazer as limpezas e são formadas pela equipa técnica. O programa é coordenado, 

disse, por uma técnica da Misericórdia, que é a coordenadora do Lar São José Operário.  

Porém, continuou, não são apenas estas as pessoas que trabalham neste projecto; a sinalização é feita pela 

acção social da Segurança Social, pela equipa de saúde, pela GNR, pela Câmara Municipal (pelos 

Assuntos Sociais), é uma vasta equipa que muitas vezes também joga as mãos à obra e arregaça as 

mangas e tem que intervir logo no processo de sinalização. “A nossa vontade era no sentido de poder ter 

um técnico que pudesse fazer esta questão mais pedagógica, mas infelizmente tem sido impossível; até 

porque pagar a um técnico significaria dobrar o valor daquilo que é prestado”, disse. 
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Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Não participou na votação o Vereador 

Miguel Canudo em virtude de pertencer aos Órgãos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Alhos 

Vedros. 

 

9. AUXILIOS ECONÓMICOS 2014/2015 – REFORÇO DE VERBA PARA OS AGRUPAMENTOS 

DE ESCOLAS D. JOÃO I E MOUZINHO DA SILVEIRA 

 

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

anualmente o Município da Moita à transferência por estimativa dos subsídios de auxílios económicos 

para os Agrupamentos de Escolas do Concelho. 

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

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

deram entrada na Câmara Municipal.  

No seguimento dessa análise verificou-se que a verba transferida, por estimativa, para os Agrupamentos 

acima referenciados não é suficiente, assim sendo, somos a propor o seu reforço em 700,00 € (setecentos 

euros) com efeito na rubrica 060602030536 - Auxílios Económicos distribuídos da seguinte forma: 

Agrupamento de Escolas M. Silveira -300,00 € (trezentos euros) 

Agrupamento de Escolas D. João I – 400,00 € (quatrocentos euros).” 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

As propostas seguintes foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Romba: 

 

10.PEDIDO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO OBJECTO DO 

CONTRATO DE URBANIZAÇÃO CELEBRADO NO ÂMBITO DO PO 28/2010                        

REQUER: PREMAFE – FÁBRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDA.                                   

LOCAL: BREJOEIRA - MOITA 

 

“No seguimento da assinatura do Contrato de Urbanização celebrado ao abrigo do artigo 25.º do RJUE 

(Reforço e manutenção de infraestruturas), cuja minuta foi aprovada por esta Câmara em 4 de junho de 

2014, de forma a viabilizar a operação urbanística objeto do PO referido em assunto, infraestruturas essas 

que consistiam na execução da pavimentação e ligações às redes de esgoto doméstico e de águas na 

estrada da Brejoeira, veio a Premafe, Lda., através do requerimento 17426 de 12 de novembro de 2014, 

solicitar a realização de vistoria com vista à receção provisória dos trabalhos e redução da caução 

prestada como garantia da boa e regular execução destes trabalhos. 
  

A Comissão de Vistorias constituída para o efeito deslocou-se ao local no dia 26 de novembro de 2014, 

tendo verificado que as obras em causa se encontram em condições de serem rececionados 

provisoriamente. Foi ainda emitido parecer técnico por parte do Coordenador do Serviço de Fiscalização 

datado de 10 de dezembro de 2014, onde propõe, para além da receção dos trabalhos, a redução da caução 

para 10% do valor inicial, ficando assim como garantia 9.883,40€.  
 

Face ao exposto, e com base nos pareceres supra, proponho que a Câmara Municipal delibere aceitar a 

receção provisória das obras objeto do Contrato de Urbanização firmado em 23 de julho de 2014, bem 

como, proceder à redução da caução prestada mediante garantia bancária n.º 962300488014144, emitida 
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pelo Banco Santander Totta, S.A., para 25.465,40€, resultante da soma dos 9.883,40€ correspondentes 

aos 10% do valor fixado para execução dos trabalhos, acrescidos de 15.582,00€, destinados a garantir os 

encargos de funcionamento das infraestruturas pelo período de 10 anos, conforme protocolado.” 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte dos Srs. 

Vereadores do PS. 

 

11.UTILIZAÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO  DE LOJAS E BANCAS NOS MERCADOS 

MUNICIPAIS FIXOS DO CONCELHO DA MOITA 

 

 

“Considerando que: 

 

 

1 – Em 5 de novembro de 2008 a Câmara Municipal aprovou um conjunto de normas para a atribuição, a 

título provisório, de bancas e lojas nos Mercados Municipais Fixos do concelho da Moita; 

 

2 – De entre outras, as normas previam que a atribuição fosse autorizada mediante o pagamento de uma 

caução no valor pela qual as bancas ou lojas tinham sido colocadas na última hasta pública; 

 

3 - Os valores presentes à última hasta pública, datada de 17 de março de 2008, foram os seguintes: 

  

 

 3.1. Mercado Municipal da Moita 

 

 

Tipo 

 

Atividade 

 

Valor 

Lojas Interiores Produtos Alimentares 2.000,00€ 

Loja Exterior nº 21 Produtos Alimentares 2.000,00€ 

Bancas Peixe 1.250,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 1.000,00€ 

Bancas Diversos 1.000,00€ 

 

 

 3.2. Mercado Municipal da Baixa da Banheira – Zona Sul 

 

 

Tipo 

 

Atividade 

 

Valor 

Loja Interior Produtos Alimentares 2.000,00€ 

Loja Exterior Produtos Alimentares 5.000,00€ 

Bancas Peixe 1.250,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 1.000,00€ 

Bancas Diversos 1.000,00€ 

 

 

3.3. Mercado Municipal da Baixa da Banheira – Zona Norte 

 

 

Tipo 

 

Atividade 

 

Valor 

Loja Exterior Produtos Alimentares 5.000,00€ 

Bancas Peixe 1.250,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 1.000,00€ 
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3.4. Mercado Municipal de Sarilhos Pequenos 

 

 

Tipo 

 

Atividade 

 

Valor 

Bancas Peixe 500,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 250,00€ 

 

 

 3.5. Mercado Municipal do Vale da Amoreira   

 

 

Tipo 

 

Atividade 

 

Valor 

Loja Exterior Diversos 1.500,00€ 

 

 

No que concerne ao Mercado Municipal do Gaio-Rosário, o mesmo não apresentava qualquer valor na 

hasta pública em virtude de, naquela data, não existirem espaços vagos. No entanto os valores a praticar 

são idênticos aos que se verificam no Mercado Municipal de Sarilhos Pequenos pois as taxas de 

utilização são as mesmas. 

 

4 – Os valores mencionados no ponto anterior têm sido os de referência em todas as atribuições efetuadas 

desde 5 de novembro de 2008, pois não se realizou qualquer hasta pública em data posterior; 

 

5 - As atividades desenvolvidas nos mercados municipais fixos do concelho são de extrema relevância 

para o comércio local, funcionando como polos de importantes trocas comerciais e de criação do próprio 

emprego; 

 

6 - As repercussões nefastas que o agravamento dos problemas económico-sociais, intimamente ligados 

às diferentes políticas governamentais, se têm traduzido negativamente no comércio realizado nos 

mercados municipais fixos do concelho da Moita; 

 

7 – Na conjuntura atual o valor da caução encontra-se desajustado com os valores praticados pelo 

mercado imobiliário;    

 

8 - Apesar dos diferentes esforços que o Município da Moita tem desenvolvido, quer pela promoção e 

criação de iniciativas de revitalização e animação dos mercados, quer pela redução das taxas de utilização 

das bancas e lojas em 40% e 30%, respetivamente, a vigorar nos anos 2013, 2014 e, mais recentemente, 

para o ano 2015, continua a existir uma necessidade premente em incentivar a atividade desenvolvida nos 

mercados; 

 

Assim, proponho que: 

 

1- A atividade desenvolvida nos mercados seja incrementada, com novos pedidos de utilização de 

lugares de venda, através da redução de 50% do valor para pagamento da caução aprovada na reunião 

de 5 de novembro de 2008, conforme quadros infra: 

 

 

 1.1. Mercado Municipal da Moita 

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

Valor hasta 

pública 

 

 

. Redução 

50% 

Lojas Interiores Produtos Alimentares 2.000,00€ 1.000,00€ 

Loja Exterior nº 21 Produtos Alimentares 2.000,00€ 1.000,00€ 

Bancas Peixe 1.250,00€ 625,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 1.000,00€ 500,00€ 

Bancas Diversos 1.000,00€ 500,00€ 
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 1.2. Mercado Municipal da Baixa da Banheira – Zona Sul 

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

Valor hasta 

pública 

 

Redução 

50% 

Lojas Interiores Produtos Alimentares 2.000,00€ 1.000,00€ 

Loja Exterior Produtos Alimentares 5.000,00€ 2.500,00€ 

Bancas Peixe 1.250,00€ 625,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 1.000,00€ 500,00€ 

Bancas Diversos 1.000,00€ 500,00€ 

 

 

 1.3. Mercado Municipal da Baixa da Banheira – Zona Norte 

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

 

Valor hasta 

pública 

 

 Redução 

50% 

Loja Exterior Produtos Alimentares 5.000,00€ 2.500,00€ 

Bancas Peixe 1.250,00€ 625,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 1.000,00€ 500,00€ 

 

 

 1.4. Mercado Municipal de Sarilhos Pequenos 

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

 

 

Valor hasta 

pública 

 

 

Redução 

50% 

 

Bancas Peixe 500,00€ 250,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 250,00€ 125,00€ 

 

 

 1.5. Mercado Municipal do Vale da Amoreira   

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

Valor hasta 

pública 

 

Redução 

50% 

Loja Exterior Diversos 1.500,00€ 750,00€ 

 

 

 

2 – Para as tipologias de lojas e bancas que, nos diferentes mercados, não apresentavam qualquer valor na 

hasta pública em virtude de, naquela data, não existirem espaços vagos, sejam considerados os seguintes 

valores de caução: 

 

 

 2.1. Mercado Municipal da Moita 

 

 

Tipo 

 

Atividade 

 

Valor 

caução 

Lojas Exterior nº 22 e 23 Produtos Alimentares 2.500,00€ 
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 2.2. Mercado Municipal da Baixa da Banheira – Zona Norte 

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

Valor 

caução 

Bancas Diversos 500,00€ 

 

 

 2.3. Mercado Municipal de Sarilhos Pequenos 

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

Valor 

caução 

Loja Exterior Produtos Alimentares 1.000,00€ 

 

 

 2.4. Mercado Municipal do Gaio- Rosário   

 

 

 

Tipo 

 

 

Atividade 

 

Valor 

caução 

Loja Exterior Diversos 1.000,00€ 

Bancas Peixe 250,00€ 

Bancas Frutas e Hortaliças 125,00€ 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

O Sr. Vereador Pedro Aniceto – Sugeriu a publicitação deste assunto por forma a incentivar outros 

possíveis interessados. 

O Sr. Vereador  Edgar Cantante – Fez referência ao facto de na proposta faltar o Mercado de Alhos 

Vedros. 

O Sr. Presidente – Concordou que efectivamente o Mercado de Alhos Vedros falta nesta proposta; que 

não há intenção de alargar a distribuição de bancas, a menos que houvesse uma grande avalanche de 

candidaturas.   

Propôs ainda que seja acrescentado à proposta um quadro com o Mercado de Alhos Vedros, com valores 

idênticos aos propostos para Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos. 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, condicionada a que seja aditado à proposta 

o Mercado de Alhos Vedros, tendo como base o Mercado de Sarilhos Pequenos.  

 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respectiva acta aprovada 

em minuta. Eram dezoito horas e trinta minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora 

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

 

 

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

em CDs ficando os mesmos a fazer parte integrante desta acta. 
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O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                          A COORDENADORA  TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ________________________________________ 

 

 

 


