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Ao vigésimo terceiro dia do mês de Abril do ano dois mil e catorze, 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, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo 

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

Cantante. 

 

Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foram discutidos os pontos infra indicados de acordo com 

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

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

 

 

Sr. Carlos Reis –  Em meados de Dezembro apresentou uma reclamação sobre um estendal que foi 

soldado num gradeamento sito por cima da sua habitação. Mais informou que o munícipe em questão já 

colocou também um toldo por cima da varanda respectiva o que faz com que a água da chuva caia na 

frente da sua casa e, até hoje,  ainda não obteve resposta pelo que volta a colocar a questão e a solicitar a 

resolução. 

 

Sr. Carvalheira – Solicitou solução para uma questão recorrente no Carvalhinho – existência de buracos 

na  estrada. Mencionou o facto de uma máquina da Câmara ter andado a arranjar a Rua dos Ramalhos, 

mas passados 4 ou 5 dias estava tudo igual – mesmo sem chover. 

Referiu ainda um lençol de água que vem do lado da Escola Técnica e se acumula em frente à vacaria do 

Sr. José Chula. 

 

Sr. Staline Rodrigues – Alertou para o estado em que se encontram as calçadas e os passeios, 

nomeadamente nas imediações da Praça da República. 

Mais, nas vésperas do “25 de Abril”, disse que esta foi a data mais importante da sua vida e reproduziu 

alguns apontamentos. Referiu ainda que foi preso político e alguns “episódios” da vivência na 

clandestinidade. 

 

Sr. Gilberto – Perguntou qual o valor que o Município da Moita cobra pela TOS (taxa de ocupação de 

subsolo), uma vez que foi confrontado com o aumento dessa taxa aquando da recepção da ultima factura 

do Gás Natural. Mais informou  que na altura colocou essa questão à Galp Energia, empresa essa que 

informou cobrar valores propostos pelo Município da residência. 

Contactada a Divisão de Desenvolvimento Económico da CMM, a funcionária que lhe prestou 

esclarecimentos disse  que o valor que o município da Moita cobra ao fornecedor de Gás Natural é de  

vinte e três cêntimos por mês e  por metro linear.  

Mais informou que consultando a justificação da Setgás   (fez a apresentação de mapas comparativos de 

Municípios que estremam com a Moita, ainda Seixal e Almada), chega-se à conclusão  que “eles” cobram 

um valor exorbitante aos consumidores da Moita comparado com os outros.  

Continuou ainda :“no Barreiro, o Kw/h é só 0,0046,02, o da Moita é 0016, deixa-me lá ver quanto é que o 

Barreiro cobra à Setgás por metro linear, e perguntei no Município vizinho. Foi-me dito que o Barreiro 

cobra 7,48 €, por ano, por metro linear. Rapidamente fiz as contas e se nós pagamos 2,76€ , como é que é 

possível: o Município da Moita paga mais 71% Kw/h do que o Município do Barreiro, 82% do que o 

Seixal; 80% mais do que Almada e 44% do que Palmela.” 

Concluindo, disse, se a Moita cobra metade do Barreiro e os Munícipes pagam quatro vezes mais que os 

do Barreiro há aqui qualquer  coisa que não está bem …. 

Face ao assunto, solicitou esclarecimentos. 

 

 

 Às questões colocadas, responderam: 

 

O Sr. Vereador João Romba – Informou o Sr. Carlos Reis de que foram dadas instruções aos Serviços no 

sentido de ser feito o levantamento das situações idênticas existentes na Quinta da Fonte da Prata, para 

que não hajam tratamentos diferenciados. Também já se falou com a pessoa em questão para a 

sensibilizar do problema e para que retirasse o estendal. Mais, disse que a seguir seriam feitas as 

notificações, mas que ainda não tem conhecimento  sobre a continuação do  processo. Assim que for 

possível responder-lhe-á. 

No que concerne à taxa de ocupação do subsolo, disse não haver coerência em relação ao que a Setgás 

cobra aos consumidores. Por isso mesmo a Câmara já interpolou a ERSE,  porém a resposta foi 

inconclusiva. Fez-se um novo ofício a quem tem a competência  de regular estas situações e aguarda-se 

que desta vez a resposta seja diferente. 
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Sr. Vereador Miguel Canudo – Em relação às questões colocadas pelo  Sr. Carvalheira, informou que se 

irão estudar bem os problemas. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Refere o estudo, trabalho, atitude e empenho que o Sr. Gilberto 

demonstrou, fazendo uso da sua cidadania. Mais, referiu a sua própria realidade dizendo que a 

percentagem de TOS na sua factura é quase 30% do valor/consumo do Gás o que é insuportável. 

A Lei que regulamenta estas situações diz que nenhum operador pode ganhar dinheiro, mas “há aqui 

qualquer coisa que nós ainda não descobrimos o que é que se passa. Na última reunião de Câmara privada 

foi dito pelo Sr. Vereador João Miguel Romba que se está a tentar resolver a situação” e os restantes 

membros do executivo concordaram com a necessidade verificada. 

Referiu ainda o facto de o Município da Moita ter recebido um milhão e trezentos mil euros provenientes 

de um processo litigioso com a Setgás, parecendo agora (a partir de 2013) que aquela empresa está a 

querer fazer os munícipes da Moita pagarem o que não cobrou nos anos anteriores. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Complementou a intervenção anterior dizendo que o Município da Moita 

teve as maiores receitas de sempre também graças ao milhão e trezentos mil euros que recebeu da  Setgás. 

“Será que a Setgás está a pagar a mais e não podendo ficar com esse dinheiro deu um  milhão e trezentos 

mil euros à Câmara? Pegando nas palavras do Vereador Edgar que disse que eles não podem cobrar a 

mais ….Bem, como isso não pode ser lucro para empresa, a gente cobrou a mais, damos à Câmara 

Municipal da Moita”, disse; “É verdade que isto é um bocado linear e eu não acredito que isto tenha sido 

assim. A verdade é que esta é uma questão que está a ser agora mais falada porque os munícipes 

começaram a pagar isto à meses, e  como a questão não tem sido esclarecida – nós próprios também 

tivemos muitas dúvidas – e nesse aspecto também louvo o seu trabalho (do Sr. Gilberto), porque foi 

excelente. Mas como o Sr. disse, ainda não conclusivo e vamos ter que continuar.” 

Prestou ainda outra informação, que disse trazer-lhe mais dúvidas: que recebeu um e-mail de um 

munícipe em que ele diz que não foram lá a casa fazer as obras de instalação  porque fica tão caro à 

Setgás em virtude daquilo que o Município cobra que não compensa para a Setgás… 

Em relação à falta de arranjo dos pavimentos, exactamente das estradas aqui mencionadas, disse que há 

anos fala nesse assunto para a Câmara dizer que este ano, algumas dessas estradas, irão ser 

intervencionadas para deixarmos de ter das piores estradas onde circulamos, inclusivamente no País. 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – No que concerne ao mau estado em que se encontram as estradas 

municipais, referiu que o Sr. Manuel Borges deve ter circulado pouco para ter a ilusão de que as estradas 

do resto do País estão diferentes das estradas da Moita. 

Contestou a forma algo maldosa, utilizada pelo Sr.Vereador Manuel Borges, para explicar o pagamento 

da Setgás à Câmara  “cobraram a mais … e depois demos à Câmara da Moita”.  

 Informou que a Setgás, perdeu uma primeira causa em tribunal com o Município do Seixal e a partir daí  

(ainda antes dos Munícipes da Moita começaram a pagar TOS) começaram a pagar o que tinham em 

atraso aos diversos Municípios, incluindo à Moita. E só depois é que começaram  a repercutir isso no 

consumidor. 

Mas, disse, “o que é curioso é nós vermos representantes locais dos Partidos que nos têm governado, e 

que fizeram estas leis vergonhosas, que são leis vergonhosas, que são leis que permitem uma coisa que é 

única no nosso País. Permitem que haja dois tipos de empresas, que são os operadores de 

telecomunicações e os  operadores de energia, que não são tratados como qualquer outra empresa ou 

cidadão: porque qualquer cidadão ou empresa ou que faça uma obra e precise de ocupar um bocado da via 

pública paga uma taxa; qualquer café, estabelecimento, mercearia, que precise de ocupar um bocado de 

via pública, paga uma taxa; qualquer  café, estabelecimento, mercearia,  que precise de ocupar um bocado 

de via pública para ter uma esplanada, para colocar um escaparate, paga uma taxa; uma praça de táxis, 

para estar na via pública, paga uma taxa; toda a gente paga taxa porque aquilo é domínio público, e para 

haver uma utilização privada do domínio público, tem que se pagar, tem que se recompensar o Estado. 

Bem, o que é que foi feito, especialmente, com Leis especiais, para estas empresas? Foi dito que não  – 

vocês não, vocês são especiais e então as taxas que as Câmaras vos cobram, vocês não pagam, são os 

munícipes que pagam. 

E então, o que é que acontece? Há esta coisa escandalosa, até em comparação com outras, por exemplo 

uma bomba de gasolina, (imaginem o que era, junto ao talão da gasolina, vir lá especificado que estamos 

a pagar, para além do preço da gasolina, x da taxa da publicidade, x da taxa de não sei quê, x da taxa de 

qualquer coisa …). O que acontece em qualquer empresa em Portugal, (e toda a gente paga impostos, 

toda a gente paga taxas), é que isso entra nos custos das empresas e entra na formação de preços e depois 
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o preço é determinado pelo mercado. Bom, aqui não, estes têm o privilégio (único) de não pagarem taxas 

aos municípios. E a guerra que foi feita desde sempre com os municípios em relação a estas taxas – e por 

isso isto levou anos até haver decisões favoráveis aos municípios, - foi: estes operadores utilizam o que é 

de todos para benefício privado, portanto é um factor de produção para estas empresas as canalizações 

que eles têm estendidas pelo território e não pagavam nada. Ou seja, eles usam de forma exclusiva 

(porque se vocês virem quando passam por aí, os canos da Setgás estão por aí espalhados, têm lá as 

bandeirolinhas por cima, portanto, usam de forma exclusiva o subsolo e nada pode ser posto ali em cima) 

e achavam-se no direito de não pagar nada. Achavam-se e depois tiveram no Governo que estes senhores 

representam, tiveram esse reconhecimento. De facto, vocês não têm que pagar, quem tem que pagar é o 

cidadão. Ou seja, o cidadão paga o factor de produção, o custo de produção da Setgás, assim como 

pagaria também o da Telecom e das outras – porque nós aqui no município até não cobramos. 

Isto é escandaloso! 

Outra situação, que é uma situação diferente, é aquela que acontece a partir da qual a Setgás colocou nas 

facturas (e isto começou a acontecer já nos últimos meses do ano passado) a tal taxa de ocupação do 

subsolo e agora mais recentemente as pessoas começaram a aperceber-se e colocaram esta questão – 

Como é que é possível as pessoas estarem, na Moita, a pagar a maior taxa da região? E fomos verificar 

quanto pagam os outros munícipios e os números são estes: a nossa taxa não é nem de perto nem de longe 

a mais alta, daí perguntarmos como é que são feitas estas contas, como é que a Moita está a pagar a maior 

taxa da Região? A grande pergunta é:  - Como é que se passa de uma taxa de 0,23 € o metro de tubagem, 

para uns tais 0,016 € por KW? E nós não temos a resposta para esta pergunta o que temos é a obrigação, 

face há manifesta evidência de que há aqui qualquer coisa que não está  devidamente explicado, e não 

vamos ficar só por aquilo que já fizemos que é o pedido de explicações à ERSE. As explicações não 

vieram, mas não vamos ficar por aí e vamos formalmente solicitar à Setgás, explicações. E não vamos 

desistir, porque alguma explicação há-de haver. Não só não é compreensível  como não é aceitável  uma 

disparidade destas pagarmos tanto em relação ao que os outros cidadãos da região pagam à mesma 

empresa… É que estamos a falar da mesma empresa, não estamos sequer a falar de empresas diferentes. 

Até porque a Lei é bem clara quando diz que eles não podem cobrar mais  do que aquilo que estão a 

pagar.” 

 

 

 

 

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;  

 

 

 

Foi ainda posta à votação a acta seguinte: 

 

 

- Acta n.º 6 de 18 de Dezembro de dois mil e treze - Aprovada por unanimidade.                                    

 

 

O Sr. Presidente informou ter uma Saudação ao 25 de Abril para apresentar. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges disse ter também uma saudação para apresentar. 
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De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos vereadores que manifestaram intenção de intervir: 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges, referiu o seguinte: - “Foram hoje aqui informados que na última reunião 

tínhamos falado sobre o assunto da TOS, mas tínhamos falado porque nós levantámos a questão e antes 

de começarem a vir os esclarecimentos, a primeira coisa que fizeram foi chamar-nos demagogos, ou seja, 

eu acho inqualificável a forma como o Sr. Presidente se exprime nas suas intervenções em parte  

esclarecedoras que eu já vou estando habituado, para mim não é surpresa, porque ou somos demagogos, 

ou somos maldosos, ou somos isto ou somos aquilo, quando estamos a dar as nossas opiniões; porque a 

questão das estradas estarem melhor ou pior no nosso Concelho, eu não conheço nenhuma estrada nos 

concelhos vizinhos e em muitas estradas em que eu circulo no País,  que esteja como está a Brejoeira e a 

Estrada dos Quatro Marcos.  - Sr. Carvalheira, no seu concelho não está nenhuma estrada nestas 

condições, pois não? – Porque eu já lá andei. Disseram-me: aqui é a terra do Carvalheira! E eu não vi 

nenhuma estrada nestas condições. Mas sou maldoso por o dizer e sou demagogo. E até podia estar 

enganado, podia não estar muito certo, e tal, e tal, mas não, sou demagogo e sou maldoso. Portanto, as 

coisas foram discutidas porque nós as colocámos, exactamente porque haviam valores que tinham 

aumentado as receitas da Câmara como nunca tinha acontecido, e nós colocámos as questões. De forma 

natural, os valores existem. Um milhão e trezentos mil mais os valores das outras áreas, mas antes de 

haverem os esclarecimentos começamos por ser demagogos e maldosos. Inqualificável 40 anos depois do 

25 de Abril. Inqualificável! É por isso que não somos todos iguais. Eu posso é não ter as mesmas opiniões 

dos outros! 

Era só para esclarecer a forma como foi feita esta discussão, e já agora vou-lhes dizer outra coisa: - 

Sabem porque é que antes não tínhamos já trazido este assunto da TOS à Câmara? Exactamente porque 

não tínhamos os dados todos e sabíamos que a primeira que “levávamos” era de maldosos e demagogos; 

 - ou não foi isso que a gente falou entre nós, quando preparámos as reuniões?  É pá temos que levar isto 

muito bem certinho, porque senão lá vinha! É inqualificável! E porque não tínhamos os dados todos, não 

podíamos apesentar tão bem como o Sr. Gilberto hoje apresentou … e daí o nosso agradecimento.” 

Perguntou ainda qual é o apoio da Câmara Municipal da Moita à  Escola de Futebol D. João I. 

 

O Sr. Presidente – Referiu que “todos têm o direito de usar da palavra como entenderam, mas para 

esclarecer,  duas coisas: - Eu usei em relação ao estado das estradas, a palavra “ilusão”, disse que o Sr. 

Vereador tinha ilusão de que as estradas  no Município da Moita eram piores do que em muitos outros 

sítios, não falei em maldade nem de outra coisa, falei de “ilusão”. 

Onde eu falei de maldade, “uma afirmação maldosa”,  foi quando o Sr. Vereador fez insinuações: “até 

parece que a Setgás andou a cobrar a mais para dar à Câmara” e eu isto acho que é uma afirmação 

inqualificável! Maldosa! Acintosa! Provocatória e sem um pingo de fundamento! 

- Ficamos claros porque eu até falo português sem me atrapalhar! E uso mesmo as palavras que quero 

usar, não uso outras, sobre uma coisa disse “ilusão” e sobre outra coisa disse “maldade” e mantenho 

rigorosamente aquilo que disse. 

Agora, uso outra palavra – Estranheza – Eu acho estranho ou curioso, o Sr. Vereador disse “Nós só 

levamos aquilo a reunião depois de termos preparado bem”.  Ora, prepararam tão bem que chegaram lá e 

disseram: “é a Câmara que cobra mais” - , não se  deram ao trabalho de verificar no Regulamento de 

Taxas que está publicado no “Site” qual é a taxa que a Câmara cobra. Para quem preparou bem parece 

que preparou a dormir, porque nem sequer foi ver ou telefonar como o Sr. Gilberto aqui presente disse 

que fez, telefonou para os serviços e perguntou   tão bem que prepararam que a única afirmação que 

fizeram foi “a Câmara da Moita é a que cobra mais”, não conseguiram dizer outra coisa.” 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sobre este assunto, disse “não há dúvida de que o Sr. Gilberto merece 

felicitações pelo trabalho efectuado e apresentado. Mais pode dizer-se que há qualquer coisa que está 

errada nisto tudo. A Lei foi feita no sentido de facilitar as empresas, também vimos que as cobranças que 

foram feitas pelos municípios às empresas acabam por recair sobre os munícipes, e isso é que está mal. 

Aqui, temos que esclarecer de uma vez por todas. Falou-se aqui que ficámos admirados com o valor 

elevado dos números que até se põe a hipótese de faltar aqui um zero. Ao ver com atenção o quadro, se 

acrescentarmos um zero, os dígitos estão todos certos; então há um dígito à direita que fica a mais. Então 

alguma coisa aí não bate certo. Eu penso que nós também temos um Gabinete Jurídico que pode indagar o 

que é que se está a passar de errado e que está a prejudicar os munícipes. Não há dúvida que estamos 

perante uma situação que carece de um esclarecimento.” 

Sugeriu  ainda que após os esclarecimentos obtidos, dever-se-ia fazer um comunicado elucidativo à 

população para se indignarem e se manifestarem. 
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Sr. Vereador Edgar Cantante – Referiu que “Sr. Presidente, desculpe-me, daquilo que eu vou dizer, mas é 

assim: o Sr. Presidente, como órgão desta Câmara e figura institucional, representante legítimo dos 

munícipes, do meu ponto de vista , deve ter uma postura sem ser dessa forma tão aguerrida, tão acutilante, 

e porque estamos aqui todos imbuídos do espírito democrático e por forma a dar o nosso melhor a favor 

do Município, e o Sr. Presidente já várias vezes tem tido uma atitude que em nada se coaduna com esta 

questão de gerar alguma convergência, antes pelo contrário. O Sr. Presidente, o que tem feito neste 

mandato, contrariamente aos anteriores, é ao invés de criar convergência, pontos comuns e de acordo, em  

que todos em conjunto procuramos  levantar este  concelho,  darmos o nosso melhor, o Sr. Presidente  o 

que está a fazer desde o início do mandato é que cada vez há mais divergências e mais afastamento. Eu 

acho que isso em nada é benéfico para o Município da Moita. Porque o Sr. Presidente não pode “tapar o 

sol com a peneira” e este município tem muitas carências,  muitas dificuldades, muitas limitações, e não é 

nada de mal assumir isso, e corrigir, e vamos fazer o melhor. Mas quando alguém lhe diz isto, o Sr. 

Presidente diz assim: “Nós somos os melhores, somos os perfeitos, nós não temos erros”. E em vez de 

ouvir de uma forma democrática e de uma forma colaborativa as opiniões que são diferentes, o Sr. 

Presidente tenta espicaçar para que as pessoas não voltem a falar. Isso é mau, Sr. Presidente.  

O Sr. Presidente tem direito à sua palavra, foi eleito, tem direito a fazer aquilo que entender, mas há 

limites. E devo dizer que as pessoas são diferentes, evidentemente todos têm direito à sua personalidade, 

mas isso não acontecia no mandato anterior.” 

Mais, perguntou ainda se o facto de não haver “segunda volta” na audição aos munícipes, quando há 

condições para tal, está “escrito nalgum lado”, se há sustentação para tal facto. 

Ainda em relação à “TOS” referiu que as empresas nunca perdem. Há muitos municípios no País que não 

pagam esta taxa de ocupação, por exemplo Alcochete, que é da mesma cor política do Município da 

Moita. Nós neste momento, disse, estamos a pagar taxa de subsolo, que muitos municípios não pagam, 

estamos a pagar mais IMI, (há muitos municípios que têm uma taxa mais curta) e estamos a ser 

penalizados também em relação ao IRS porque há Municípios que beneficiam os contribuintes.  

 

Sr. Vereador Vitor  Duarte – Em relação à TOS, disse: “O  Sr. Presidente disse que os Srs. Vereadores do 

PS quando prepararam a reunião deviam estar distraídos (utilizou outra palavra, mas eu vou utilizar esta 

porque acho que é mais correcta, mais educada), mas se me permite também lhe quero dizer que os Srs. 

Vereadores da CDU também deviam estar distraídos porque na última reunião quando nós afirmámos, 

dentro dos documentos que tínhamos presentes que o Município da Moita era aquele que tinha a taxa de 

ocupação de subsolo mais elevada (neste caso da TOS), os senhores disseram que iam ver, ou seja, o 

município ou elementos que tinham  mais obrigação, até porque o Sr. Presidente e mais dois vereadores já 

estavam em mandatos anteriores, não sabiam qual a taxa que estavam a cobrar. Se sabiam, não nos 

informaram porque nos disseram que iam ver o que é que se estava a passar. Portanto, em meu entender, 

se nós estávamos distraídos, mais alguém estava distraído. Portanto, entre distração de uns e distracção de 

outros, o que nós não temos absolutamente dúvida nenhuma, é que os munícipes do concelho da Moita, 

estão a pagar uma taxa elevada. Se é por erro da Setgás, Galp, outra entidade, ou não,  é isso que temos a 

obrigação, todos de esclarecer. Todos. Seja da forma que for, temos que esclarecer isto. E se 

efectivamente  os munícipes do Concelho da Moita estão a ser espoliados porque pelo documento que nos 

foi dado pelo munícipe presente, o concelho da Moita não é o que tem a taxa mais elevada e era isto que 

na última reunião eu gostava que tivesse sido dito pelo Sr. Presidente. Não há aí um engano na tabela que 

vocês têm, porque nós temos a taxa mais baixa. Portanto, vamos deixar de lado insinuações, algumas com 

um tom mordaz, para não utilizar palavras ofensivas, que não cai bem a ninguém. Estamos aqui para 

resolver ou tentar resolver os problemas do Município da Moita, não para nos agredirmos portanto as 

palavras que utilizamos devem ser um pouco mais comedidas. Estamos distraídos; possivelmente sim, 

mas estamos todos, ...uma vez uns mais outras vezes outros menos, mas faz parte da vida. Agora com 

palavras mais ofensivas de certeza que não resolvemos os problemas do Município da Moita.” 

 

O Sr. Presidente - Referiu que por um lado não imagina que o Presidente da Câmara, este ou outro 

qualquer, saiba de cor as taxas que se praticam para que numa qualquer altura da reunião saiba dizer 

valores sem devidamente as verificar. 

Quanto à convergência, aditou que esta não depende de andarem com palavras hipócritas perante si 

próprios, a convergência faz-se nas acções, nas opções, nas propostas completas. “Dizermos o que 

pensamos, todos,  com frontalidade e com sinceridade”, disse,   “é condição indispensável para que 

verdadeiramente se façam convergências, porque caso contrário estamos apenas a enganarmo-nos a nós 

próprios ou aos outros”. 
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Depois, continuou, “se dizem ou sentem que a minha forma de falar é agressiva, eu recomendo-vos que 

leiam, por exemplo, a declaração de voto que fizeram a semana passada ou as declarações que fizeram na 

última reunião sobre as “Contas” da Câmara, e não me venham dar lições de moral, por favor.” 

Referiu ainda, em relação ao período de intervenção do público durante as reuniões de Câmara, que  não 

sendo um debate, acha que esta prática habitual/regra (inclusivamente para não criar situações de 

desigualitárias), de ouvir as pessoas, registar as suas questões e dar as respostas, sem diálogos e segundas 

voltas, é eficaz. Em relação à Escola de Futebol, o apoio que a Câmara tem prestado é apoiar nos 

transportes para deslocações, quando solicitado. 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Fez alusão à data que se aproxima – 25 de Abril – e referiu que estas  

são as comemorações passadas nos momentos mais difíceis  desde 1974.  Mais disse  que o Governo que 

se encontra agora no poder, é dos Governos mais à  direita desde os últimos 40 anos, e tem feito os 

Portugueses sentirem na pele as políticas de austeridade e de destruição das suas vidas, dos seus direitos. 

Referiu que o Município da Moita, sendo uma Câmara de esquerda, deverá marcar a sua posição, elevar a 

sua voz de indignação,  unir-se na luta contra as políticas de direita.  

Mais, disse que todos devemos sair à rua e manifestarmo-nos, contra estas políticas, exigindo a defesa do 

Estado Social, dos direitos das pessoas e por uma vida mais digna para quem trabalha. 

Saudou ainda os Munícipes presentes, nomeadamente o Sr. Carvalheira que incansavelmente traz as 

questões do seu bairro. 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou que o Director  da Escola D. João I, na Baixa da Banheira, 

professor António Dias, solicitou ao  Conselho Geral (do qual faz parte), autorização para a construção de 

um campo de futebol de 7 (relvado sintético). Este Órgão não se opôs, a Junta daquela Freguesia irá dar 

apoio e este executivo irá prestar algum apoio logístico, se necessário e futuramente irá apoiar nas 

deslocações da equipa. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu já ter tido conhecimento da apresentação do assunto numa 

reunião da União das Juntas de Freguesia da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira. Mais disse ter 

colocado a questão porque já viu o símbolo da Câmara no local e questionou-se sobre a sua colocação e o 

envolvimento do município. 

   

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Retorquiu ainda, acerca da “2.ª volta de intervenções do público”, que 

as regras podem estar estabelecidas, mas  havendo vontade e confirmada a utilidade da mudança, podem 

ser alteradas e que o propósito destas reuniões é dar a palavra aos munícipes.  

Mais disse que esta questão poderia ser repensada. 

 

O Sr. Presidente – Disse ter prestado atenção e que noutras ocasiões poderá tomar outras atitudes. 

No que concerne à Escola, disse que por parte da Câmara, não existe outro compromisso até à data, senão  

aquele mencionado pelo vereador Miguel Canudo. Acrescentou ainda não ter conhecimento da colocação 

de algum cartaz da Câmara no local. 

 

  

 

Seguidamente o Sr. Presidente apresentou a Saudação infra:  

 

 

 

 

SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E 1º DE MAIO 

 
 

“Há 40 anos o heroico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo seguido por 

um levantamento popular, haveria de mudar o rumo do nosso país pondo fim a 48 anos de ditadura 

fascista, concretizando profundas transformações políticas, económicas, sociais e culturais, afirmando 

Portugal como um Estado soberano, democrático e livre. 

A Revolução de 25 de Abril de 1974 constituiu um dos momentos mais importantes da história do nosso 

país, que teve nos militares e no povo os protagonistas de um percurso de determinação, coragem e luta, 

acreditando que era possível construir um novo futuro para Portugal e para os portugueses. 
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Os valores e os ideais da Revolução de Abril criaram profundas transformações na sociedade portuguesa, 

constituindo um contributo inegável para a eliminação das graves desigualdades e injustiças vividas ao 

longo de mais de quatro décadas. 

Ameaças que considerávamos ultrapassadas, retornaram sob a denominação de um Memorando de 

Entendimento, imposto por uma inaceitável intervenção externa, e que se tem mostrado empenhada em 

aumentar a exploração dos trabalhadores, eliminando direitos, reduzindo salários e agravando, de forma 

dramática as condições de vida de milhares de famílias. Esta intervenção, que mais não fez do que 

empobrecer ainda mais o País, representa uma ameaça à liberdade, à democracia, num total desrespeito 

pela Constituição da República Portuguesa. 
A recuperação dos valores de Abril e a sua projeção no futuro do país exige uma reafirmação da vontade 

do povo português, para realizar os direitos e os avanços políticos, económicos, sociais, culturais e 

educacionais conquistados com a Revolução. 

A Câmara Municipal da Moita saúda o 40º aniversário do 25 de Abril, as suas conquistas, valores e 

ideais, bem como as mulheres e homens que lutaram e lutam pela concretização de um Portugal soberano, 

mais justo e solidário. 

Saudamos o 1º de Maio e todos os trabalhadores que lutam diariamente pela dignidade das suas carreiras, 

pela valorização do seu trabalho, por salários justos, e por melhores condições laborais. 

Exortamos a população do concelho da Moita para participar nas comemorações destes dias decisivos da 

democracia e da liberdade, hoje como há 40 anos. 

Viva o 25 de Abril! 

Viva o 1º de Maio!” 

 

        

Posta à votação, a Saudação foi aprovada por unanimidade. 

   

 

Seguidamente o Sr. Vereador Vitor Duarte leu a Saudação infra transcrita e subscrita pelos Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista: 

 

 

SAUDAÇÃO  AOS  40  ANOS  DE  ABRIL 

 

 

“Passaram já 40 anos, mas a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança de um povo não 

estão ainda esquecidas. Nem poderiam estar! 
 

Em 25 de Abril de 1974, 

 

 Portugal abriu caminho para a Democracia, já anteriormente tentada noutros períodos da nossa 

história, mas nunca antes verdadeiramente concretizada. Nesse dia, Portugal abriu caminho para 

a concretização do Serviço Nacional de Saúde. 

 Portugal pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação de Liberdade. Nesse dia, 

Portugal pôde começar a construção de uma sociedade em que o acesso à Educação Pública 

passou a ser um dos pilares fundamentais da Igualdade. 

 Portugal pôde, também, iniciar a construção de um ideal de Estado Social, em que todos os 

cidadãos vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-estar social, em nome da 

Fraternidade.  

 

Muitas outras áreas poderiam ser referidas, mas o mais importante, é que podemos afirmar, sem qualquer 

sombra de dúvida, que a denominada “Revolução dos Cravos” é uma conquista de Portugal e dos 

Portugueses que nunca será demais assinalar e enaltecer. 

 

Se há um dia que representa, na nossa história coletiva, a força de um povo, esse dia é o 25 de abril de 

1974. 

 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 23 de Abril de 2014, agradece e relembra, com gratidão, todos 

os homens e mulheres que tornaram possível que hoje vivamos num clima de liberdade.  
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A Câmara Municipal da Moita, reunida em 23 de Abril de 2014, reitera a necessidade, cada vez mais 

premente, de celebrar Abril e de todos os dias continuar a construir Abril na continuada defesa do Estado 

Social e de um País livre e plural.” 

 

 

Posta à votação, a Saudação foi aprovada por unanimidade. 

 

 

    

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

As propostas seguintes, numeradas de 1 a 2 foram  apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO - ABRIL 

 

“O Programa de Intervenção Municipal para o Associativismo, prevê atribuições financeiras para a 

construção, remodelação e conservação de instalações, bem como para as deslocações em representação 

municipal, considerando a importância que as deslocações dos atletas e equipas têm para a evolução e 

continuação das várias modalidades desenvolvidas no concelho. 

 

Desta forma, proponho que sejam deliberados os seguintes apoios: 

 

1. Grupo de Chinquilho “A Vontade do Povo” 

Apoio Câmara Municipal – 5.000€ (cinco mil euros) – 4.ª tranche 

Valor total da obra – 134.500 € sendo 20% - 26.900 € 

Valores já atribuídos: 15.000 €; Por atribuir: 6.900 € 

Referente à Construção da sede social. 

 

2. Centro de Convívio dos Reformados e Idosos da Vila da Baixa da Banheira  

Apoio Câmara Municipal – 12.500 € (doze mil e quinhentos euros) – 3.ª tranche 

Valor elegível da candidatura  - 267.175 € sendo 20% - 53.435 € 

Valores já atribuídos: 36.000 €; Por atribuir: 4.935 € 

  Referente a construção de uma creche. 

 

3. “Raríssimas” – Associação  Nacional de Deficiências Mentais e Raras 

Apoio Câmara Municipal – 22.500 (vinte e dois mil e quinhentos euros) 

4.ª tranche 

Valor elegível da candidatura – 777.638.20 € sendo 20% - 155.527.64 € 

 Valores já atribuídos 92.500 €; Por atribuir: 40.527.64 € 

Referente à construção do projecto Casa dos Marcos. 

 

4. Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana 

Apoio Câmara Municipal – 1.000 € (mil euros) 

Referente e obras na Sede Social. 

 

5. Sociedade de Recreio e União Alhosvedrense “A Velhinha” 

Apoio Câmara Municipal – 1.500 € (mil e quinhentos euros) 

Deslocação de atletas ao Campeonato Europeu/Patinagem Artística – Holanda. 
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6. Juventude Futebol Clube 

Apoio Câmara Municipal – 400 € (quatrocentos euros). 

Deslocação de equipa de Setas ao Campeonato Europeu – Holanda 

 

O total dos apoios, nos itens 1.2.3.4., no valor de 41.000 € (quarenta e um mil euros) em cabimento na 

rubrica 251.22-0308070105 – Apoio ao Movimento Associativo – Instalações e Equipamentos. Os  

pontos 5. e 6. no  total  de 1900  €  (mil e novecentos euros) tem cabimento na rubrica 251.17-

03.04.07.01.02.99 – Apoio a Associações Culturais e Desportivas.”  

   

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 

 

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 
 

“A Câmara Municipal promove anualmente o Torneio das Colectividades do Município da Moita em 

Atletismo - Atletismoita. Este torneio decorre ao longo de toda a época desportiva e é organizado em 

conjunto com os Clubes do concelho que se dedicam a este desporto. 

Cada um dos clubes é responsável pela organização de uma das provas que decorre na sua área de 

influência. 

A Câmara Municipal tem o compromisso de apoiar cada prova com um subsídio de 600 € (seiscentos 

euros). 

Nesse sentido proponho: 

 

. Centro de Atletismo da Baixa da Banheira (12.04.2014) 

   XV Milha Ribeirinha da Baixa da Banheira – 600€ (seiscentos euros) 

 

. Grupo Desportivo da Fonte da Prata (10.05.2014) 

   21º Grande Prémio de Atletismo da Fonte da Prata – 600€ (seiscentos euros) 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 252/22/07 – ATLETISMOITA – 03.02.03.05.07” 

 

 

 

A proposta supra, foi aprovada por unanimidade. 

 

 
 
As propostas infra transcritas, numeradas de 3 e 4 foram apresentadas pelo Sr. Vereador Miguel Canudo: 

 

 

 
3.  CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ESCOLA EB1/JI N.º 1 DA MOITA 

LIBERTAÇÃO DA CAUÇÃO DE GARANTIA DO EXATO E PONTUAL CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS, AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DL N.º 190/2012, de 22 DE 

AGOSTO. 

ADJ.: ANTÓNIO MENDES HENRIQUES, LDA. 

 

 

“A 12/08/2009 foi adjudicada a Empreitada acima referida à Empresa “António Mendes Henriques, Lda”, 

no âmbito do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 

Janeiro, revisto e republicado pelo Dec-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro, e posteriormente alterado pela 

Lei  n.º3/2010, de  27  de  Abril  e  pelo Decreto-Lei  n.º 131/2010, de 14  de Dezembro,  pela  Lei  nº 64- 
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B/2011, de 30 de dezembro e pelo Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho e doravante designado como 

CCP, pelo valor de €622.529,10, acrescido do Iva à taxa legal em vigor. 

 

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

rececionados provisoriamente a 14/03/2011, tendo sido elaborado o respetivo auto. 

 

 

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

estabelecido de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

 

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

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

técnicas; 

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

 

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

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

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

determina o n.º 6 do artigo 295.º do CCP. 

 

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

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

partir da data da receção provisória: 

 

  1º ano – 30% do total da caução 

  2º ano  - 30%  “ 

  3º ano  - 15%  “ 

  4º ano  - 15%  “ 

  5º ano - 10%  “ 

 

 

A empresa usou desta faculdade legal. Assim foi realizada vistoria aos trabalhos realizados na empreitada 

em questão, a 26/03/2014, onde se constatou que os trabalhos estão em conformidade, tendo-se em 

seguida procedido à elaboração de auto, que se anexa. 

 

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

das obrigações contratuais, à empresa “António Mendes Henriques, Lda”, em 15% do valor total da 

caução apresentada, em face de à presente data terem decorrido 3 anos após a receção provisória, relativa 

à empreitada de “CONSTRUÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DA ESCOLA EB1/JI Nº 1 DA 

MOITA”.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte dos vereadores do 

PS. 

 

 

4. PARQUE DA ZONA RIBEIRINHA – 5.ª FASE – 1.ª FASE DE OBRA 

RECEPÇÃO DEFINITIVA DA EMPREITADA/LIBERTAÇÃO DA GARANTIA DE BOA 

EXECUÇÃO DA OBRA 

 

 

“Por despacho do Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 14/12/2007, foi adjudicada a 

empreitada   acima   referida   à  empresa  “Carlos Gil-Obras  Públicas, Construção  Civil   e   Montagens  
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Elétricas, SA”, no âmbito do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março, pelo valor de €356.182,96, acrescida 

do Iva à taxa legal em vigor e prazo de execução de seis meses. 

 

O prazo de garantia desta empreitada, de acordo com o disposto no processo posto a concurso é de 5 anos 

após a receção provisória da mesma, que ocorreu a 09/01/2009. Assim e com vista à receção definitiva da 

obra, deslocou-se a comissão de vistoria ao local da obra para verificar os trabalhos, tendo concluído que 

os mesmos estavam em condições de ser recebidos definitivamente, tendo-se elaborado o respetivo auto, 

que se anexa. 

 

Assim sendo, e tendo em consideração os dados acima mencionados, proponho: 

 

 

- Que se considere a empreitada ”Parque da Zona Ribeirinha - 5ª Fase - 1ª Fase de Obra”, rececionada 

definitivamente;  

- A libertação das garantias de boa execução da obra, no valor global €36.159,38, apresentadas sob a 

forma de apólices de seguro caução.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções por parte dos vereadores do 

PS. 

 

 

As propostas infra transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Miguel Romba: 

 

 

 

 

5. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES DA FEIRA 

REGIONAL DE MAIO. 

 

 

“A Feira Regional de Maio está a chegar e assume-se como um evento festivo de notável relevância e 

tradição no concelho da Moita. É já entre 22 e 25 de Maio que a Vila da Moita é preenchida com diversas 

manifestações de cariz cultural, como a realização de vários espetáculos, bem como a realização das 

tradicionais largadas de toiros. 

Um dos fatores determinantes deste sucesso está na cooperação do Movimento Associativo que se tem 

revelado um parceiro crucial na organização da Feira, promovendo a cultura e tradição local. 

 

Assim sendo, em conformidade com a deliberação aprovada em Reunião de Câmara, datada de 26 de 

fevereiro de 2014, que prevê e autoriza a colaboração das associações ou entidades do concelho na 

organização da Feira Regional de Maio, a Câmara Municipal da Moita recorreu a estes apoios no âmbito 

das Atividades Culturais e da Festa Brava.  

Face ao exposto, e considerando a importância que estas parcerias assumem no contexto deste evento 

festivo, propõe-se a atribuição dos seguintes apoios financeiros:  

 

 Centro Náutico Moitense – apoio no valor de € 750,00 

Referente ao lançamento de fogo diário e à organização de um espetáculo de fados. 

 

 Sociedade Filarmónica Estrela Moitense – apoio no valor de € 1.000,00 

Referente à realização de espetáculo (musical e danças). 

 

 Grupo Tauromáquico Moitense – apoio no valor de € 750,00 

Referente à realização das largadas de toiros. 

 

 Banda Musical do Rosário – apoio no valor de € 400,00 

Referente à realização de espetáculo musical. 
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As referidas verbas têm cabimento na rubrica 05/0602030547 – Festas Tradicionais do Concelho.” 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

6. APOIO FINANCEIRO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS 

 

 

“As Festas tradicionais que se realizam nas diversas localidades do Concelho constituem momentos altos 

de vivência anual das comunidades respetivas. É também bastante significativo que as festas mantenham, 

todas elas, características marcadamente populares desde logo na sua forma de organização, bem como 

nas suas diversas componentes, sejam as religiosas, as taurinas e outras de forte tradição. 
 

A Câmara Municipal tem dedicado à realização das Festas Tradicionais uma grande atenção, traduzida 

em apoios financeiros e em apoios logísticos diversos. Dando continuidade a essa orientação, propõe-se 

para este ano atribuir os respetivos subsídios, distribuídos da seguinte forma: 
 

Festas de Sarilhos Pequenos………………………… 4.900 € 

Festas do Rosário……………………………………… 4.900 € 

Festas do Vale da Amoreira………………………….. 5.500 € 

Festas de Alhos Vedros………………………………. 9.150 € 

Festas da Baixa da Banheira…………………………. 18.250 € 

  

TOTAL…………………………………………………… 

        

     42.700 €” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

7. DESISTÊNCIA DAS LOJAS  N.ºS. 22 E 23, COM A ACTIVIDADE DE TALHO, SITAS NO 

MERCADO MUNICIPAL DA MOITA 

 

 

“No dia sete do mês de dezembro   do ano de dois mil e treze, foi recepcionado requerimento registado 

sob o numero cinco mil quinhentos e quarenta e quatro,  em nome de  João Flamino Onça, residente na 

Rua do Sal nº 91, freguesia e concelho da Moita,  adjudicatário das lojas  nºs 22 e 23, com a atividade de 

talho, sitas no Mercado Municipal da Moita, no qual solicitava a desistência do direito ao uso das 

mesmas.  

 

Assim, proponho: 

 

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

Retalho, seja aceite a renúncia do titular.” 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

8. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DAS LOJAS N.ºS. 22 E 23, COM A ACTIVIDADE DE 

TALHO, SITAS NO MERCADO MUNICIPAL 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. 
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Em 05/01/2008, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, um conjunto de normas para a referida 

atribuição. 
 

No dia sete de abril do corrente ano, veio a firma Numerambrangente  Ldª, solicitar a atribuição a título 

provisório das lojas nºs 22 e 23, sitas no Mercado Municipal da Moita, para a atividade de talho. 
  

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

referidas lojas é efetuada mediante o pagamento de 10.000.00€.  
 

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 das lojas é devida a taxa mensal de 407.81€. 

 

Assim, proponho: 
 

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

lojas.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

9. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA BANCA N.º 49 COM A ACTIVIDADE DE 

FRUTAS E HORTALIÇÃS, SITA NO MERCADO MUNICIPAL FIXO DA BAIXA DA 

BANHEIRA – ZONA SUL 

 

 

“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 vinte e cinco de fevereiro do corrente ano, veio o Sr. José Manuel Moreira Sousa, solicitar a 

atribuição a título provisório da banca nº 49, sita no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira Zona 

Sul, 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 1000.00€.  
 

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 1000.00€, seja fracionado em 12 prestações consecutivas, no montante de 83.30€ cada, 

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

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
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10. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DAS BANCAS N.ºs 25 E 26 COM A ACTIVIDADE 

DE FRUTAS E HORTALIÇAS, SITA NO MERCADO MUNICIPAL FIXO DE SARILHOS 

PEQUENOS 

 

 

“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 vinte e sete de março do corrente ano, veio o Sr. António Eduardo de Matos Parreira solicitar a 

atribuição a título provisório das bancas nºs 25 e 26, sitas no Mercado Municipal Fixo de Sarilhos 

Pequenos, para a atividade de Frutas e Hortaliças, assim como o pagamento das mesmas em 12 prestações 

mensais. 
  

 

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

referidas bancas é efetuada mediante o pagamento de 250.00€ cada.  
 

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 das bancas é devida a taxa mensal de 27.28€, 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 das referidas 

bancas. 

 

2 – Que o valor de 500.00€, seja fracionado em 12 prestações consecutivas, no montante de 41.67€ cada, 

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

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

11. TRANSFERÊNCIA DA LOJA N.º 5, COM A ACTIVIDADE DE ROUPAS, PARA A LOJA Nº. 4 

DO MERCADO MUNICIPAL FIXO DO VALE DA AMOREIRA 

 

 

“No dia vinte e sete do mês de fevereiro do corrente ano, foi recepcionado requerimento registado sob o 

número três mil duzentos e cinquenta e quatro, em nome de Angélica de Matos Silvério, adjudicatária da 

loja nº 5, com a atividade de roupas, sitas no Mercado Municipal Fixo do Vale da Amoreira, no qual 

solicitava a transferência para loja nº 4 com a mesma atividade. 

 

Assim, proponho: 

 

Que seja aceite a transferência da titular para a loja nº 4 no Mercado Municipal Fixo do Vale da 

Amoreira.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
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12. ALTERAÇÃO DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DA FEIRA SEMANAL, POR MOTIVO DA 

REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA LIBERDADE 

 

 

“A Feira Semanal da Freguesia da Moita, realiza-se habitualmente no terreno em anexo ao Pavilhão 

Municipal de Exposições.  

 

Devido à realização do Festival Liberdade e consequente à montagem e desmontagem de infra estruturas 

no espaço supra mencionado, torna-se necessário proceder à deslocalização dos vendedores, para o lado 

oposto à vala, junto às instalações da Bomba de Gasolina da BP, no período compreendido entre 06 a13 

de maio, inclusive. 

 

Tendo a consciência dos incómodos que o mesmo possa trazer aos vendedores e aos utentes, 

 

Assim, proponho: 

 

1 - Aprovar a alteração da localização do espaço, para realização da Feira Semanal, no período 

compreendido entre o dia 06 e 13 de maio; 

 

2 – Aprovar a redução do pagamento da taxa de ocupação, referente ao mês de maio em 25%, em 

consonância com o nº2 do Art.º 13º do Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

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

em minuta. Eram vinte e três horas. 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 gravados 

em CDs ficando os mesmos a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

                                                   

         O PRESIDENTE DA CÂMARA               

 

                        

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                     A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

     

 

                                  ________________________________________     

 


