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Aos sete dias do mês de Janeiro do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre do Edifício Sede do Município, 

pelas vinte e uma horas, reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do Sr. Presidente Rui 

Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira Borges, Daniel Vaz 

Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo Canudo, João 

Miguel da Silva Romba, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Pedro Manuel da Silva Aniceto.  

 

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. 

 

 

Proposta:  

 

 
1. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO ………………………………………………….…………………….…..……… 7 
2. ADESÃO À PLATAFORMA PENÍNSULA DE SETÚBAL EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE ……….… 8 

 

 

Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foi seguidamente dado início ao Período de Intervenção 

dos Munícipes:  

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Dª Rosa Paula Marques – Disse ser portadora de um documento que passou a ler e que a seguir se 

transcreve: “Eu Rosa Paula Marques, na qualidade de presidente da Comissão de Moradores da Quinta da 

Fonte da Prata, venho manifestar o agradecimento por termos podido contar com a colaboração do 

Executivo da Câmara Municipal, sobretudo do Gabinete do Sr. Vereador Miguel Canudo, no ano de 2014, 

estamos dispostos a manter a boa cordialidade, com confiança, respeito e consideração mútua, em 2015. 
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O balanço deste ano revela os resultados positivos do trabalho, do empenho e da dedicação de todos os 

que estiveram envolvidos.  

Vivemos um ano pleno de desafios à nossa capacidade e à nossa coesão e união, enquanto Comissão de 

Moradores, com direito e deveres que integram a sociedade portuguesa, soubemos estar à altura de todas 

as exigências e de tudo o que era esperado de nós e demonstrar que não só a Quinta da Fonte da Prata, 

assim como o Concelho da Moita, pode contar connosco para dignificar o nome da Freguesia de Alhos 

Vedros.  

O tempo que vivemos é exigente e o vindouro 2015 também se perspetiva nesse sentido, no entanto quero 

assegurar-vos que a Comissão de Moradores tudo fará, no que estiver ao seu alcance, para que a melhoria 

da qualidade de vida dos moradores e comerciantes da Quinta da Fonte da Prata, que é justamente 

merecida, possa ser alcançada. 

Aproveito a oportunidade para solicitar uma vez mais que verifiquem a situação da limpeza das hortas 

frente à Rua Florbela Espanca e que seja colocado uma placa informativa a proibir a criação de mais 

hortas naquele local e a vazar entulho. 

A todos os presentes desejamos um bom ano de 2015, pleno de prosperidade, de sucesso e de esperança.” 

 

Sr. Presidente – Disse que, apesar de não ser habitual, mas aproveita desde já, e tem a certeza que fala em 

nome de todos, para agradecer as palavras, e sobretudo, para saudar o trabalho que a Comissão de 

Moradores, esta como várias outras que no Município ainda mantém a atividade, que é de facto uma 

atividade muito importante e tanto ou mais frutuosa quanto se consiga manter esse bom relacionamento 

com as autarquias, câmara e juntas de freguesia, pensando que este ano tem-se provado isso e portanto 

acha que estão todos no bom caminho. 

 

Sr. Carvalheira – Disse trazer várias questões que passou a dizer: 

- Na reunião que foi realizada em Sarilhos Pequenos, estavam presentes os moradores do Penteado que, 

falaram na questão do passeio e o Sr. Presidente deu a entender que, possivelmente, quando acabassem o 

passeio do Chão Duro passariam para o do Penteado, acrescentando que nunca irá dizer que as obras não 

devem ser feitas, mas aos anos que andam lutar pelo passeio do Carvalhinho, e como todos sabem, 

existem muito mais pessoas a passar no Carvalhinho, hoje, do que no Penteado, e durante muitos anos 

não se fez o passeio do Carvalhinho porque tinha que se mudar os tubos da água, questionando se é por 

causa disso que o passeio não vai ser feito, deixando esta pergunta.   

- Já algum tempo que falou no chafariz que estava no Juncalinho, foi demolido e muito bem, mas ficou 

surpreendido quando passado quinze dias aquilo foi arranjo com outro tipo de tubo, e até está um serviço 

bem feito, acrescentando que quando fala neste assunto é por uma questão de prioridades, uma vez que a 

Rua dos Ramalhos só agora é que foi intervencionada. 

- Ainda, no Juncalinho, antigamente às quartas-feiras, iam lá os funcionários da limpeza, limpar as ruas e 

agora há praticamente dois os três meses que lá não vão, questionando se é falta de funcionários porque o 

local já está bastante sujo. 

- Na rotunda do Modelo também já tinha avisado que aquilo estava a abater e numa sexta-feira fez-se a 

intervenção, cortou-se e depois esteve um mês sem ser asfaltado, questionando o porquê. 

- Sobre a estrada dos Quatro Marcos, frente à vacaria do Sr. Chula, foram lá fazer uma intervenção e só 

fizeram a partir da entrada da vacaria para a frente, onde corre mais água, e ficou ainda a correr não 

limparam sequer a valeta, não quer dizer que aquilo é incompetência de quem faz, pensa é que não tomam 

atenção ao que foi feito, dizendo que um dia disponibiliza-se e vai ao local com uma enxada, limpa a 

valeta e de certeza que 90% da água vai deixar de circular pela estrada e passará a circular pela valeta. 

- Na Rua dos Ramalhos agradece a intervenção, pensando que o problema vai ficar resolvido, se os 

buracos foram tapados com tuvenan, mas se foram tapados com a terra com que se abriu a valeta quando 

vierem as primeiras chuvas provavelmente não irá correr bem, enfim logo se verá. 

 

 

De seguida foi dada a palavra aos Srs. Vereadores para que esclarecessem os assuntos expostos, tendo o 

Sr. Presidente tomado a palavra. 
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Sr. Presidente – Em relação às questões colocadas pelo Sr. Carvalheira disse que foram registadas, sendo 

que algumas delas são processos que se vão procurando dar respostas o melhor possível, ainda que se 

saiba que as respostas não são as ótimas, mas apenas as possíveis, é o caso da estrada dos Quatro Marcos, 

que já foi dito e assumido em reunião, várias vezes, que de facto é uma estrada que está com o pavimento 

muito danificado, tem problemas de escoamento de águas e aquela limpeza da valeta que se fez da vacaria 

para baixo foi no sentido de procurar melhorar o escoamento, mas existem ali situações que só terão uma 

solução efetiva quando um dia pudermos asfaltar de novo e fazer pendentes adequados para o escoamento 

das águas, e o que também já foi assumido é que não está ainda equacionado para este ano, por 

impossibilidades orçamentais, mas não deixa de estar na lista, que infelizmente é longa.  

 

 

Em seguida o Sr. Presidente deu início ao período anterior à ordem do dia. 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

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

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

 

 

Foram submetidas a discussão e votação as atas nsº 21 e 22, de 24 de Setembro e 08 de Outubro do ano 

em curso, respetivamente, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade. 

 

 

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

período antes da ordem do dia. 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que felicita a Comissão de Moradores da Quinta da Fonte da Prata 

que se tem feito representar em todas as reuniões públicas da Câmara Municipal, não tem feito 

intervenções e hoje decidiram fazer um balanço e saúdo-os por isso acrescentando que, neste momento 

considera, mesmo com o silêncio de quando estão presentes nas reuniões que é, provavelmente, das 

melhores participações da sociedade civil, hoje, nos assuntos do Município, e gostaria que muitas das 

organizações da sociedade civil estivessem presentes nas reuniões públicas, mesmo que não tivessem 

sempre que falar. 

Sobre a questão que referiram das hortas disse que na altura acompanhou a situação, mas atualmente não 

sabe qual é a situação, mas é evidente que com o Regulamento que existe sobre Hortas Municipais e com 

todas as referências que tem havido sobre este assunto nas sucessivas reuniões, quer privadas quer 

públicas, é importante que não haja hortas onde é previsível que elas não existam, portanto a sugestão que 

deram parece-lhe importante. 

Sobre a intervenção do Sr. Carvalheira, disse que, quando entra na Moita, o que faz frequentemente, 

naquele local, o que é facto é que se sai da via rápida e está-se dentro da Moita e se se virar para o 

Carvalhinho não é a melhor imagem de entrada na Vila, de facto justificava-se ali uma intervenção sendo 

evidente que nem todas as pessoas que vem para a Moita entram por ali, mas quem o faz não tem uma 

boa imagem de entrada no Município e mesmo que seja a segunda ou a terceira vez que entra a imagem 

continua a não ser boa e desse ponto de vista realça essa intervenção. 
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Disse, que não se lembra de nos últimos dias ter reparado como estava a estrada dos Quatro Marcos mas 

não deixa de confirmar, aqui, que havia uma situação que é altamente gritante, ainda pior que a dos 

Quatro Marcos, que é na Brejoeira e que, por algumas deslocações que fez nessa zona, neste momento 

realça que o problema está resolvido e espera que venha a estar resolvido também o da estrada dos Quatro 

Marcos. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse querer saudar a resolução de um assunto que há longos meses se 

vinha arrastando, nomeadamente a modificação da sinalização rodoviária vertical que estava em bastante 

mau estado, em alguns pontos da própria Vila, coisa que o desgostava e pensa que desgostava também 

quem nela circula, saúda a mudança mas gostava de continuar a alertar para mais alguma, nomeadamente 

na entrada sul da Baixa da Banheira a qualidade da sinalização está bem pior do que a que estava na 

Moita, junto à rotunda dos Fidalguinhos a placa, que é a que recebe as pessoas, não tem a melhor 

imagem, pode ser um pormenor mas costuma-se dizer que “o tapete da porta também faz parte da 

receção”. Disse, ainda, que é frequentíssimo e sabe que o civismo é um bem escasso hoje em dia e não se 

compra em “pacotes nos supermercados”, mas na zona do Rosário e Sarilhos Pequenos é absolutamente 

banal ver sinalização vertical estropiada, e quando diz estropiada é, qualquer pessoa que faça 

Rosário/Sarilhos passa por três ou quatro placas indicativas que estão tombadas, e ficam assim meses o 

que é uma pena em relação à imagem que dá, mas sobretudo ao tipo de fixação que os postes têm, que 

não são postes com fundação de cimento, são apenas, pensa, que colocados muito simplesmente abaixo 

do solo naquilo que é expectável, mas aquilo são terrenos agrícolas e, ou vandalismo, ou muita água na 

terra é frequentíssimo ver essas placas tombadas e ficam infelizmente assim demasiado tempo, deixando 

este pequeno alerta para que, se poder ser corrigido seria fantástico. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse querer referir algumas das questões que foram abordadas 

começando pela intervenção da Comissão de Moradores da Quinta da Fonte da Prata, que realmente tem 

sido um exemplo na sua persistência e no seu trabalho, fazendo uma correção ao dito pelo Vereador 

Manuel Borges, porque esta Comissão não esteve sempre calada, houve reuniões que vieram apresentar 

bastantes coisas e muito pertinentes e não foi só hoje que falaram, lembrando algumas das situações que 

foram trazidas a reunião pela dita Comissão, o que merece o nosso registo positivo. 

Disse querer questionar sobre uma situação, sobre a qual já tinha até falado ao Sr. Presidente, que é em 

relação ao encerramento do Clube do Rio, situação que tomou conhecimento há poucos dias, pensando 

que este é um espaço municipal, que faz parte da animação da zona ribeirinha da Baixa da Banheira e que 

ao que parece tinha chegado ao final do contrato, e não sabendo qual é a sequência disso, perguntou o que 

é que, por parte da Câmara Municipal, está previsto para a resolução desta situação. 

 

Sr. Presidente – Disse que sobre esta questão que pode informar que o executivo irá deliberar sobre a 

abertura do concurso para concessão daquele espaço, provavelmente na primeira reunião de Fevereiro, 

porque em seguida terá que ser submetido à Assembleia Municipal, o contrato de concessão, já depois de 

todos os prolongamentos possíveis que já em tempos foram feitos, terminava em Janeiro deste ano e o 

concessionário entendeu encerrar ainda antes do fim do prazo, encerrou e não disse nada à Câmara, nem 

sobre o encerramento, nem sobre os avultados valores que deve à Câmara Municipal, portanto a situação 

é esta e agora um novo concurso irá ocorrer e esperamos que o mais rapidamente possível ele se 

desenvolva para que pelo menos no período de Verão, que é a maior atratividade daquele espaço por 

causa das piscinas, que já esteja tudo regularizado e esteja algum concessionário a explorar aquele 

equipamento. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – É sobre este assunto, eu de facto e o Vereador Vítor Duarte confirmou-me, 

e estava aqui a pensar nisto e isto já tinha sido aqui falado em reunião, estava prevista a abertura de um 

novo concurso, e só está a usar da palavra porque o Sr. Presidente há pouco disse que já tinha havido 

prolongamentos, e é por isso que faz a pergunta, é que se iria esgotar exatamente esse procedimento 

eventualmente até que ponto é que justificava ter feito um concurso mais cedo, exatamente para que hou - 
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vesse essa sequência, já não fala no encerramento “intempestivo” (qualificado pelo Sr. Presidente), 

porque esse aí não podia fazer nada, o que diz é que em vez de estar agora “n” tempo entre o tal términus 

previsto da concessão com o novo concurso, até que ponto é que podia ser esse período abreviado já que 

não estava previsto nenhum alargamento da concessão. 

 

Sr. Presidente – Disse que não era impossível que o concurso tivesse sido iniciado há um mês ou dois 

atrás, e se tivesse obviado este interregno, embora que nos pareça que não fazia muito sentido fazer um 

concurso demasiado cedo, porque a partir do momento em que há o concurso e há uma adjudicação, há 

uma responsabilidade, há um encargo e despesas por parte de quem concorre que não pode ficar seis 

meses à espera de que possa entrar e iniciar o negócio. Mais disse que de facto já tinham sido esgotadas 

todas as possibilidades legais de se manter a exploração no âmbito do atual contrato, que tem muitos 

anos, mas eventualmente poderia ter sido encontrada alguma solução transitória para os meses que 

decorressem entre o fim do contrato de exploração e o início do novo, mas como disse houve um 

encerramento intempestivo, a pessoa saiu, retirou o seu equipamento e foi-se embora a partir daí não há 

nada a fazer. 

 

Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse que muito rapidamente porque há pouco esqueceu-se, uma das coisas 

que também queria saudar foi a reparação do eixo, porque o Inverno foi cáustico para com o piso da 

maior parte das estradas do Concelho, Gaio-Rosário e a estrada de Sarilhos também sofreram um pouco 

mas rapidamente e atempadamente a Câmara Municipal providenciou a reparação desses buracos, sendo 

que a questão que queria colocar foi que reparou que o trabalho foi feito a um Domingo o que o deixou 

algo admirado porque não percebeu se foi mão-de-obra externa ou da própria Câmara, deixando a questão 

para que possa ser esclarecido. 

Sobre a última questão que tem, disse que gostaria de mais tarde, numa outra reunião, alongar-se sobre 

ela, no entanto pensa que se perguntassem a este hemiciclo ou às pessoas do Gaio-Rosário qual é a 

necessidade social mais importante, aquele anseio que neste momento as pessoas mais querem e mais 

desejam, ele chama-se a existência de um posto de Multibanco, e por isso gostaria de deixar o alerta para, 

mais tarde, se poder vir a debater em profundidade a questão, até depois de “fazer o trabalho de casa” 

com algumas instituições bancárias, porque apesar de ter aceite os motivos da retirada, a não existência 

do mesmo trás mais problemas de que a simples retirada, pensando que têm que se debruçar sobre o 

problema para ver o que é possível fazer para se devolver o posto de ATM ao Gaio-Rosário. 

 

Sr. Presidente – Sobre a questão do trabalho ao Domingo disse não estar informado, porque regra geral o 

trabalho extraordinário ao sábado por vezes acontece, mas ao Domingo não é comum, portanto a norma é 

essa, mas como todas as regras de bom senso tem as suas exceções quando comprovadamente é 

necessário. 

Acerca da questão do Multibanco no Rosário disse que o mesmo foi retirado quando houve a vaga de 

assaltos, aos Multibancos, com recurso a explosão, e naquela zona houve receios até porque o mesmo 

estava colocado nas instalações da Associação de Reformados do Rosário, e como é obvio se houvesse 

esse tipo de assalto as casas são pequenas e ficariam destruídas colocando em risco as casas e vida das 

pessoas que moram ali ao lado, portanto foi pedido para retirar. Acrescentou ainda que é preciso ter em 

conta que já quando o ATM foi colocado foi por “especial favor” de uma entidade bancária, pelas 

relações que tinha com a Câmara Municipal e com a Junta de Freguesia que, porque não houve 

manifestações de interesse, nem daquela entidade, isto porque fazem contas e a utilização daquele ATM 

não lhes é rentável, e desde que aquela foi retirada existem dois problemas que são, onde colocar a Caixa 

e ninguém apareceu a oferecer-se, e o interesse das entidades bancárias que também é muito escasso, 

portanto se se conjugassem estas duas questões, haver um local e disponibilidade de um entidade 

bancária, era bom, porque é uma zona que sobretudo no Verão tem visitantes e bastantes pessoas, que ali 

passeiam, portanto seria útil para os visitantes e para os moradores existir uma Caixa Multibanco. 
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Sr. Vereador Pedro Aniceto – Disse quem em conversa com os moradores levantaram-se algumas 

opiniões que se dividem entre a própria base do coreto, ou no Gaio no posto de EDP, que não tem uso, 

neste momento, ou no próprio lavadouro, inserido na sua estrutura, existe ainda um comerciante com 

quem falou e que eventualmente questionou qual o custo/benefício de ter uma máquina dentro das suas 

instalações e como é obvio primeiro existe o fator risco, mas esse existe nem que seja para a máquina do 

tabaco, sendo que a questão é saber se negocialmente a Câmara conseguiria repor esse equipamento, 

apesar de saber que não é um trabalho fácil, mas a Câmara é um bom cliente de entidades bancárias com 

quem tem boas relações, e considerou um erro a retirada da Caixa Multibanco se calhar a mudança tinha 

poupado este trabalho porque agora é necessário voltar a convencê-los, acrescentando que a questão do 

local não lhe parece ser muito problemático. 

 

Sr. Presidente – Disse ser uma questão que se poderá avaliar, no entanto qualquer local tem que ter as 

condições mínimas de segurança até porque a própria entidade bancária não assume colocar um 

equipamento onde não esteja garantida alguma capacidade de resistência do espaço aos assaltantes, mas 

pode-se avaliar as diversas sugestões e ver com as entidades com que a Câmara Municipal tenha relações.  

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente.  

 

 

1. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO 

 

 

“Prevê o nº1 do artigo 3º do Regulamento de Fundos de Maneio do Município da Moita, que a 

constituição de fundos de maneio, para fazer face a pequenas despesas urgentes e inadiáveis, seja 

aprovada pela Câmara Municipal, por deliberação tomada no início de cada ano económico, que coincide 

com o ano civil. 
 

Deste modo, propõe-se, nos termos do citado Regulamento, a constituição de fundos de maneio 

constantes na relação em anexo, por responsável, unidade orgânica e respetivo montante, para o ano de 

2015.” 

 

 

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 quatro abstenções do PS e BE. 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada e explicada pela Srª Vereadora Vivina Nunes. 
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2. ADESÃO À PLATAFORMA PENÍNSULA DE SETÚABLE EM DEFESA DO SERVIÇO NACIO-

NAL DE SAÚDE 

 

 

“A Câmara Municipal da Moita associou-se à iniciativa do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos 

(MUSP), núcleo da Península de Setúbal, que realizou no passado dia 18 de Novembro de 2014, na sede 

da União de Sindicatos de Setúbal/CGTP uma reunião para a constituição da Plataforma Península de 

Setúbal em Defesa do Serviços Nacional de Saúde. 
 

Estiveram presentes 44 participantes, em representação de Comissões de Utentes de Saúde, Sindicatos, 

Câmaras Municipais, Juntas e Uniões de Freguesia, Associação de Mulheres com patologia Mamária e 

MDM. 
 

As várias intervenções ilustraram as crescentes dificuldades no acesso dos utentes aos cuidados de saúde, 

a enorme carência e os ataques aos direitos fundamentais de profissionais de saúde, decorrentes das 

políticas governamentais contra o SNS, entendendo por isso que urge prosseguir a luta em defesa do 

Serviço Nacional de Saúde. 
 

Para a efetivação dessa luta foi decidido solicitar a adesão à Plataforma em Defesa do SNS das Câmaras 

Municipais, das Assembleias Municipais, Assembleias de Freguesia e das Uniões de Freguesia a esta 

plataforma. 
 

Assim, e pelo exposto a adesão à referida Plataforma Península de Setúbal em Defesa do Serviço 

Nacional de Saúde bem como a manifestação de concordância com o manifesto em anexo.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

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

em minuta. Eram vinte e uma horas e cinquenta 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 CD, ficando os mesmos a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

                             O PRESIDENTE DA CÂMARA                               

 

 

 

                    ______________________________________ 

    

 

 

                       A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                                 ______________________________________ 


