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Aos nove dias do mês de Abril do ano dois mil e catorze, nesta Vila da Moita, na Sala de Reuniões do 

Edifício Sede do Município, pelas quinze horas, reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do 

Sr. Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira 

Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vítor Simão Duarte, Miguel Francisco 

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

Almeida Cantante.  

 

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

Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

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

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

 

 

Foram submetidas a discussão e votação as atas nº 05, de 04 de Dezembro de 2013 e nº 01, de 8 de Janeiro 

de 2014, tendo ambas sido aprovadas por unanimidade, no entanto o Sr. Vereador Edgar Cantante pediu a 

palavra dizendo o que abaixo se transcreve. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse não querer falar de nenhuma das atas em particular mas solicitou se 

poderia ser feito um pouco mais de esforço no sentido de não se reduzir tanto o que é dito nas reuniões uma 

vez que nalgumas vezes os assuntos perdem o sentido, apesar de ter a noção o quanto é difícil resumir e 

elaborar o que foi dito nas reuniões, dando alguns exemplos de intervenções suas que, após as transcrições, 

ficaram descaracterizadas e com alguma falta de rigor. 

 

Sr. Presidente – Disse ter tomado nota da situação, e com certeza ir-se-á procurar ser o mais fiel possível, 

apesar de todas as dificuldades inerentes que se tem ao passar do discurso oral para o escrito que como se 

sabe é bem diferente, mais disse que sempre que aconteça alguma das situações descritas que façam chegar 

uma nota que com certeza se procederá às alterações, uma vez que o interesse de todos é que as atas 

reflitam, o mais fielmente possível, o que é dito nas reuniões de câmara.   

 

 

O Sr. Presidente informou que acabaram de chegar e começaram a ser distribuídos os Programas das 

Comemorações do 25 de Abril, que incluem todas as iniciativas realizadas, quer por promoção do 

Município, quer por promoção das freguesias ou mesmo pelo movimento associativo, em todo o Município, 

e que como é óbvio todo o executivo está implicitamente convidado a participar e a estarem presentes em 

todas as iniciativas que se realizem, com particular destaque para aquelas que são promoção do Município.  

Lembrou também, uma vez que é uma iniciativa do Município, a abertura da exposição “Serviço Público 

em Liberdade”, no dia 24 de Abril, no Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, que é uma exposição onde 

se pretende retratar a atividade municipal ao longo dos anos de democracia. 

 

  

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

período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse na última reunião ter questionado sobre o Cais de Alhos Vedros e 

o incidente com o esgoto ali existente, e como o vereador responsável disse ir indagar sobre o assunto 

perguntou qual o motivo por que aquela situação aconteceu e se já estava resolvido. 

Disse ter constatado, com muito agrado, que já está numa fase adiantada os arranjos da rotunda junto ao 

Cordas perguntando se está para breve a sua inauguração. 

Disse que faz um ano que o Centro de Experimentação Artística, no Vale da Amoreira, foi inaugurado e 

vem constatando que em redor do edifício, assim como na escadaria de acesso ao mesmo, as ervas estão 

muito altas e como já se vem falando deste assunto há muito tempo era bom que os serviços da Câmara 

Municipal, responsáveis por isso, fizessem um arranjo no local, uma vez que este está com aspeto de 

abandono.   
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Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse querer fazer uma saudação ao acontecimento que se deu no passado 

domingo em Alhos Vedros, que foi o cortejo histórico, pois pensa que foi uma mais-valia para o Concelho 

uma vez que foi um evento com uma grande envergadura que envolveu para além da Câmara Municipal a 

Junta de Freguesia e várias associações, salientando a allius vetus, e portanto dignificou, em muito, os 500 

anos do Foral. 

Disse querer abordar dois ou três pormenores que passou a dizer: 

- A Associação a que pertence fez uma exposição na Biblioteca da Moita e quando se deslocou ao local 

constatou que junto aos pilares interiores do edifício encontravam-se baldes a aparar a água que cai de 

algumas infiltrações existentes e como no ano transato fizeram a mesma exposição e a situação era 

semelhante, acrescentou saber que já houve um esforço por parte da Câmara Municipal para resolver o 

assunto mas de qualquer forma deixa aqui o alerta;  

- Falou sobre o buraco que se encontra junto à estação de Alhos Vedros, que é tapado e volta a abrir, e há 

cerca de duas ou três semanas já se encontram no local baias a sinalizar, mas tudo isto impede a circulação 

numa das vias o que provoca um grande transtorno, portanto pensa que deveria haver um esforço por parte 

da Câmara Municipal no sentido de resolver este assunto; 

- Na rua Maria Veleda, nas Morçoas, existe uma situação que pode ser complicada, ou seja junto aos 

prédios, o muro que lá se encontra já caiu em vários sítios, e as pessoas que passam no local de carro não 

tem proteção se o muro de um momento para o outro desabar, pensando que se deveria notificar o 

proprietário para que tomasse providências.     

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse ter constatado que na última reunião pública, numa intervenção do 

Vereador Joaquim Raminhos, quando ele fala na questão do executivo com pelouro não se fazer 

acompanhar dos restantes vereadores na visita ao Concelho, há da parte de quem está no público, mas que é 

funcionário da autarquia, um pequeno “dizer” que lhe parece deselegante, pensando que se estas situações 

acontecerem com o público menos mal, mas quem está em funções pela autarquia ter um “aparte” acerca de 

uma intervenção de um vereador não lhe parece correto, por isso gostaria que no futuro estas situações não 

voltassem a acontecer com nenhum vereador.  

Disse terem feito uma visita ao Vale da Amoreira e na sequência dessa visita tem algumas questões para 

colocar nomeadamente, a primeira tem a ver com umas hortas que estão localizadas atrás do pavilhão 

municipal que estão perfeitamente desordenadas e algumas estão completamente encostadas à vedação da 

escola, com todos os perigos inerentes, e inclusive tem barracas muito degradadas, tendo-lhe parecido que 

nalgumas até pernoitariam pessoas, também existem poços a céu aberto que pensa serem extremamente 

perigosos para as crianças da escola. 

Outra questão é, na Rua Bordalo Pinheiro, quem vem da Vinha das Pedras não consegue fazer a primeira 

curva porque é demasiado apertada porque não passam dois carros ao lado um do outro e se for um 

autocarro então é de todo impossível perguntando se não haveria uma solução técnica para o local para que 

se evitasse ali alguns acidentes. Acrescentou ainda, que no mesmo local os sumidouros encontram-se 

localizados num sítio mais alto uma vez que é na curva atrás citada que a estrada atinge o seu ponto mais 

baixo criando no local, sempre que chove, um lençol de água que para além de ser perigoso para o trânsito, 

sempre que passa um carro a água é projetada contra as casas e contra as pessoas que passam.  

Acrescentou ainda que frente ao Centro de Saúde está um quiosque fechado e abandonado, com muito mau 

aspeto, perguntando a quem pertence, e dizendo que para além de esteticamente ser feio também se torna 

mau estar ali abandonado. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disseram-lhe que estão a decorrer obras na escola básica da Quinta da Fonte 

da Prata, se assim é, gostava de ser informado que obras é que estão a decorrer, uma vez que viu o espaço 

do pavilhão interno alagado e ver aquele espaço assim “é um dó de alma”, uma vez que lhe parece que o 

espaço deveria ser aproveitado.  

Disse que quando passa perto do Tribunal da Moita tem visto alguns “simulacros” de acampamentos e 

quando passa pensa que são situações casuais, mas falando com os moradores informaram-no que não é tão 

pontual quanto isso, dormem no local, e como este espaço é relativamente perto do centro da Vila não fica 

bem para o Concelho, e admitindo que a Câmara não terá capacidade para resolver estas situações lembrou-

se ainda de alguns casos, semelhantes, no Vale da Amoreira junto à escola EB2,3, afirmando que estes 

assuntos poderiam ser interessantes para serem discutidos no âmbito do Conselho Municipal de Segurança 

porque são situações muito degradantes no Concelho que não devem existir. 
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Sr. Vereador Miguel Canudo – Começou a sua intervenção com um esclarecimento a uma afirmação que 

foi feita na última reunião pública sobre a Escola José Afonso e disse que as árvores da escola foram 

arrancadas por esta e não houve intervenção, rigorosamente nenhuma, por parte da Câmara Municipal. 

Informou que para a rotunda da Baixa da Banheira não se encontra prevista nenhuma inauguração, portanto 

esta está a ser construída e quando estiver pronta, está. 

Sobre a envolvente ao Centro de Experimentação Artística, no Vale da Amoreira, disse que a Câmara 

Municipal cada vez tem mais dificuldade em ter trabalhadores que cubram toda a área do Concelho, porque 

como todos sabem as medidas do Governo não deixam contratar, e obrigam a que se reduza trabalhadores 

todos os anos, daí a falta de trabalhadores qualificados para estas funções, mas está prevista, pela Autarquia 

a limpeza daquele espaço para muito breve. 

Acerca da Biblioteca da Moita informou que está em curso uma obra de impermeabilização da placa que se 

espera que resolva o problema atrás exposto, mas tem-se a noção que o problema existente é de “raíz”. 

Sobre o buraco junto à estação de Alhos Vedros disse ser um problema, na realidade, muito aborrecido e 

esclareceu que pensa-se que no local, há muitos anos, passou uma vala real, e por isso existem 

movimentação de terras, explicando em seguida o conhecimento que se tem sobre o local. 

Em relação ao muro das Morçoas foi desencadeado um processo, pela proteção civil, que passou depois 

pelo urbanismo, ou seja, já está identificado o proprietário, já se falou com ele e o muro vai ser protegido 

com uma vedação e posteriormente derrubado, informando ainda que a estrada de acesso ao pavilhão ficará 

pavimentada na próxima sexta-feira.  

Sobre as hortas, disse que esta situação já foi amplamente falada em reuniões anteriores e não é nenhuma 

novidade, sendo que o que foi dito publicamente pela Câmara é que as pessoas vão terminar as suas 

plantações sazonais e no final de Maio as pessoas já estão avisadas que se iniciará a intervenção, voltando a 

explicar como se irá desenvolver todo o projeto de implantação das hortas municipais em terrenos 

municipais. 

Acerca da Rua Bordalo Pinheiro disse ser um assunto que já vem desde 2007, que foi apresentado pela 

Junta de Freguesia, esclarecendo que realmente a curva é apertada mas não se dispõe de registo de 

acidentes, existem talvez alguns despistes, mais esclareceu que tem-se evitado de fazer intervenções no 

local porque isso iria mexer com algumas infraestruturas, quer elétricas, quer de águas e esgotos. 

A questão da acumulação de águas na estrada nada tem a ver com o desnivelamento dos sumidouros mas 

sim com a limpeza dos mesmos. 

Sobre a questão do quiosque abandonado, pensa que não o está, no entanto ir-se-á averiguar, mas de toda a 

maneira informou que o quiosque não é propriedade da Câmara Municipal, ou seja é pago o espaço 

público. 

Sobre as obras na Fonte da Prata, informou que as obras que estão a ser feitas na escola, para que não se 

tivesse que meter baldes a aparar a água, foi a Câmara Municipal que colocou um telhado e pensamos que o 

problema ficou resolvido. 

 

Sr. Presidente – Sobre o cais de Alhos Vedros, informou que a Câmara Municipal teve uma reunião com a 

administração da Simarsul, e entretanto veio uma resposta por escrito dizendo que não houve registo de 

nenhuma ocorrência anormal na sua estação elevatória, no entanto ficou o compromisso de que iriam tentar 

perceber o que aconteceu admitindo que pudesse ter havido alguma descarga ilegal, mas o importante é que 

este tipo de situações não voltem a acontecer. 

Sobre a questão colocada acerca da manifestação de pessoas, na reunião, disse pensar que quem está a 

assistir deve abster-se de manifestações de qualquer espécie, mas de toda a maneira não controlamos nem 

nunca controlaremos, nem queremos controlar, para além do razoável, as expressões das pessoas, pensando 

que não aconteceu nada para além do que é mais ou menos habitual neste tipo de situações. 

Mais esclareceu que junto ao Tribunal e ao lavadouro existem por vezes pessoas de etnia cigana, mas 

também o existem noutros locais do Concelho, no entanto a Câmara Municipal, diretamente, não tem 

intervenção, ou seja a intervenção da Câmara passa pela recusa sistemática de passar licenças, uma vez que 

é costume virem solicitar aos diversos serviços da Câmara uma licença para acampar, e é recusado não 

porque não exista licença, mas porque não existem condições para acampar, e o resto da intervenção ocorre 

por parte das forças policiais, sendo que o que as mesmas nos relatam é que quando a PSP os manda 

levantar acampamento no Vale da Amoreira eles deslocam-se para a Moita e quando a GNR atua na Moita 

eles mudam para o Vale da Amoreira e este “jogo do gato e do rato” prolonga-se indefinidamente. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Ainda relativamente às obras na escola da Fonte da Prata perguntou se o que 

se está a fazer, é feito pelos serviços da Câmara ou por uma empresa externa? 

Em relação à questão dos acampamentos, aquilo que constataram, por exemplo, no Vale da Amoreira é que 

no local não existem acampamentos que tenham lá estado e depois tenham voltado, porque existem 

roulottes que já lá estão há anos e também tem barracas que não parecem existir no local há pouco tempo. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou que a obra é feita por uma empresa exterior. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse que realmente o problema das barracas é preocupante e é muito difícil 

para uma autarquia controlar estes problemas, mas preocupa-o ainda mais o facto de estas se localizarem 

junto às escolas, com todos os problemas que isso pode acarretar para os jovens, e as que existem no Vale 

da Amoreira são mesmo barracas fixas uma vez que até têm estacaria presa ao solo.  

Chamou a atenção, também, para os cavalos que se encontram a pastar à deriva em alguns terrenos e que 

por vezes vêm para a estrada podendo provocar acidentes. 

 

Sr. Presidente – Ainda, sobre a questão dos acampamentos e das barracas junto à escola, realmente não é 

tudo acampamento também existe a instalação de algumas barracas e aqui o “jogo do gato e do rato” não é 

tão rápido como em relação aos acampamentos mas também o jogo se vai desenvolvendo porque ao longo 

dos anos a Câmara Municipal vai fazendo intervenções, explicando, com alguns pormenores, como estas 

intervenções se processam e como o são difíceis.   

Sobre os cavalos, a maior parte das vezes estão colocados em terrenos privados e a Câmara não sabe se 

com autorização ou não dos proprietários, e o que a GNR informa é que na maioria das vezes estes estão 

devidamente documentados. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Reforçou a explicação dada pelo Sr. Presidente descrevendo tudo o que é 

necessário para que estas intervenções tenham sucesso.  

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que quando colocam as questões nas reuniões, pensa que lhes ficariam 

mal se não as colocassem, não só porque são partidos da oposição mas é porque são situações que são 

sentidas pela população, mais disse que vão ver de que lado vão estar porque os assuntos que hoje foram 

falados são muito complicados. Quanto ao facto de onde vão estar disse, já ter falado com os seus 

camaradas de partido/vereadores, que na última reunião pública em que se falou que havia algum mau estar 

entre os trabalhadores, podia ter dito que já sabia, mas deduziu que o mau estar era devido às mudanças que 

foram efetuadas e estava-se no período de adaptação e como tal achou que não deveria dizer nada. No 

entanto em relação às duas situações mais preocupantes que se tem estado a falar, nomeadamente as hortas 

e os acampamentos, alguma coisa tem que ser feita e ou se atua de início ou então é uma carga de trabalhos, 

pensando que, se calhar, tem que se levar a discussão a outro nível para que coisas que estão a acontecer, as 

referenciadas, não possam existir voltando a falar e a reforçar a questão da escola do Vale da Amoreira 

estar perto das barracas e haver centenas de crianças que por lá tem que passar todos os dias.  

Quanto aos acampamentos disse que tem que se travar no início porque a situação tende a ficar 

descontrolada e mais cedo ou mais tarde vai ter consequências e quando as tiver quem vai ser posto em 

causa é a Câmara Municipal. 

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas, e explicadas, pelo Sr. Presidente. 
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1. RELATÓRIO E CONTAS DE 2013 

 

 

 “Em conformidade com o estabelecido na alínea i) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro, foram elaborados o Relatório de Gestão e os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 

ano de 2013, pelo que se submete os mesmos a apreciação e votação da Câmara Municipal, para posterior 

aprovação pela Assembleia Municipal.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse que também pensa que 2013 foi um ano bom para a Câmara 

Municipal uma vez que houve um acréscimo de impostos diretos na casa dos três milhões e meio, fazendo 

uma apreciação dos valores que foram apresentados nomeadamente dos impostos diretos e indiretos e fez 

comparação entre os valores apresentados em 2012 e 2013, sendo que em seguida falou e justificou o 

porquê de sempre terem defendido que as percentagens do IMI a aplicar pela Câmara Municipal deveriam 

ser mais baixos porque o comum cidadão já paga tantos impostos lançados pelo governo portanto dever-se-

ia ter aliviado nos impostos a cobrar pela autarquia. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que na globalidade está-se frente a documento que bate todo certo 

e por isso não tem nada a comentar relativamente à apresentação das contas. Em seguida leu uma parte de 

texto onde constava o seguinte: “… e a oferta de condições para a manutenção e instalação de empresas e a 

criação de emprego, designadamente através da implementação das orientações estratégicas de 

ordenamento do território consagradas no PDM.”, solicitando explicação sobre o que o mesmo queria dizer 

porque não percebe o que é que está a ser apresentado às empresas, uma vez que o parágrafo faz perceber 

que existe algum estímulo à manutenção das empresas e à criação de empregos. 

Em relação às questões financeiras concorda com o atrás dito uma vez que se nota uma evolução de receitas 

a nível corrente e essa evolução recai sobre a evolução de impostos, sendo que isso em termos gerais é uma 

coisa banal, mas com isto está-se a sobrecarregar as populações e isso é contrário a uma política que vá 

contrariar esta onda de austeridade que o Governo está a fazer incidir sobre as camadas da população mais 

desfavorecidas, portanto apesar de isto abonar a favor do equilíbrio do orçamento não abona a favor em 

termos de uma política de esquerda. 

Disse ainda que na questão dos bens de capital, constantemente vem uma previsão, quando é as Grandes 

Opções do Plano e Orçamento, que vamos vender os terrenos, isto é uma coisa que vai sempre sendo 

acenada mas no final diz-se sempre que devido à crise não se venderam os terrenos, portanto os bens de 

capital tiveram o grande contributo são as transferências do Orçamento de Estado porque por parte da 

Câmara ficou bastante aquém e mais uma vez não se cumpriram os objetivos, pensando ser este apenas um 

exercício contabilístico. 

Falou ainda na Requalificação Urbana dos Núcleos mais antigos, dizendo que ainda não se está a notar 

nada porque as coisas tem o seu tempo, fazendo, em seguida, uma apreciação da sua aplicação em cada 

freguesia. 

Abordou também a questão dos jovens do Concelho, que requer uma atenção especial uma vez que temos 

uma das taxas mais elevadas de desemprego, e as questões do abandono escolar também é preocupante 

porque o nosso Concelho também está nos primeiros, pensando que na despesa deveria de incidir alguns 

programas com esta componente social para que pudéssemos dizer que também estamos perto das pessoas 

e viver este drama que as pessoas estão a viver no Concelho, fazendo em seguida, uma apreciação, e 

relatando alguns casos que conhece, de como existem pessoas no Concelho que vivem muito mal. 

Perante tudo o que disse acrescentou que por parte do Bloco de Esquerda vai manter a coerência e abster-se 

na votação porque nas Grandes Opções do Plano e Orçamento já se pronunciaram e em relação ao 

documento agora apresentado, para além dos reparos que fez, é o resultado que está e que pensa que deve 

ser alterado. 
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Sr. Vereador Manuel Borges – Sobre o documento que se está a analisar, e derivado ao facto de ser um 

documento que já vem analisando há alguns anos, foi o que mais rapidamente o fez chegar a conclusões de 

como é que se deveria posicionar sobre o mesmo, até porque são os maiores valores de sempre na Câmara 

em receitas correntes e também em receitas totais, e quando se averigua de onde vem estes valores vê-se 

que é de, maiores valores de impostos diretos, inclusivamente o IMI, que sai dos bolsos dos munícipes, é 

também dos impostos indiretos como a taxa de ocupação do subsolo, que é a maior do Distrito, havendo no 

entanto Concelhos que não tem essa taxa, é o maior valor em termos de transferências correntes e quase 

diria que houve argumentações que não deveriam ter sido utilizadas, é o maior valor na venda de serviços, 

nomeadamente águas, águas residuais e resíduos sólidos que também sai do bolso dos munícipes e portanto 

pensa que se o objetivo é abater a dívida, este é o orçamento excelente mas isso é à custa dos bolsos dos 

munícipes e se isso é criticável no âmbito da política que o Governo pratica, também o é no âmbito do 

Poder Local, e por tudo isto o voto do Partido Socialista, nesta proposta será obviamente contra. 

Disse querer colocar ainda uma questão, habitualmente figura neste documento a questão das dívidas a 

fornecedores, e pensa ser uma tabela interessante, desta vez não está no documento e por isso gostava de 

saber se foi uma opção.  

 

Sr. Presidente – Disse ser difícil bater recordes de demagogia, mas conseguem-se, passando em seguida à 

primeira afirmação que considera completamente descabida que é dizer-se “… o Orçamento da Câmara … 

estes resultados saem dos nossos bolsos…”, questionando se existe algum dinheiro público quer seja num 

Orçamento Municipal, ou no do Estado, que não seja resultado do dinheiro dos contribuintes? Depois faz-

se um exercício de tentar confundir e misturar coisas que de facto não são misturáveis, para se desculpar as 

práticas que se tiveram enquanto Governo e que vão ter novamente assim que estiverem novamente lá, 

como por exemplo o Município da Moita em 2013 não aumentou taxas nenhumas, antes pelo contrário 

diminuiu-as, os resultados que o Município tem de aumentos de impostos não decorrem de ações suas de 

aumentos de taxas ou de esforço exigido aos munícipes, aliás ao contrário daquilo que é usual na maioria 

dos municípios geridos pelo PS, a Câmara Municipal da Moita nunca aplicou as taxas máximas de IMI, 

mesmo os aumentos que existiram no IMI, que tiveram uma expressão que não é diferente daquilo que é a 

evolução normal do IMI ao longo dos anos, e isso pode-se verificar nas tabelas juntas à proposta, e tem 

várias explicações, enumerando e explicando algumas e reforçando a explicação de como têm vindo a ser 

aplicadas as taxas de IMI.  

Em relação a outras questões, falou-se também na taxa municipal de direitos de passagem sobre as 

telecomunicações informando que a Câmara Municipal não as aplica, portanto antes de falarem nisso é 

melhor que confirmem nas faturas, que com certeza terão em casa, a única taxa de ocupação de subsolo que 

é aplicada é aos operadores, no nosso caso é à empresa Setgás, e é uma vergonha permitida pela política 

governamental que isto seja diretamente repercutido nos munícipes, explicando como são aplicados estes 

valores aos munícipes e como é vergonhoso que o seja feito.   

Disse ainda que existem questões sobre redução de impostos que deveriam ser bem ponderadas e pensadas 

porque quando se fala que se deve fazer uma redução de IRS, sendo engraçado que o Governo não o faça e 

depois dá esta “benesse” aos municípios de poderem abdicar de uma parte da sua receita, importava pois 

fazer contas para que se percebesse que se abdicássemos dos 5% de IRS, quem é que beneficiava com isso? 

E a conclusão a que se chega é que um trabalhador com um salário médio beneficiaria de meia dúzia de 

euros e alguém com um salário elevado beneficiaria de algumas centenas de euros logo uma medida destas 

teria impacto com certeza sobre os mesmos, mas não é preciso muito para se perceber que o que está a 

acontecer em Portugal e que vem acontecendo ao longo de vários anos é não só uma violação da Lei como 

também uma verdadeira imoralidade, porque o financiamento das autarquias, de acordo com a Lei de 

Finanças Locais e com a Constituição da República Portuguesa é proporcional à recolha dos impostos e o 

que se verifica desde há dez anos atrás é que a receita fiscal tem aumentado exponencialmente, é uma 

receita fiscal brutal, e ao contrário a participação para os municípios tem diminuído, mas aqui a Lei é 

violada até por quem a fez, até porque tanto a atual Lei das Finanças Locais como a anterior foi aprovada 

pelos partidos que são hoje Governo, esta violação continua a passar impune e depois remete-se para as 

autarquias que tenham então o tal papel social, ou seja algumas pessoas reclamam das autarquias que sejam 

o alvo das diminuições da participação no Orçamento do Estado, que os cidadãos sejam o alvo da retirada 

de direitos sociais, e depois espera-se que sejam as autarquias, que também estão da parte dos perdedores 

no que ao dinheiro público  diz respeito, a implementar programas  sociais, a conseguir dar resposta a estes  
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problemas e isso é impossível, porque não existem recursos para fazer face a estas coisas, para além que 

não é competência da Câmara e previamente a tudo isto deveríamos perguntar que resultado tem tido todos 

os programas sociais, relembrando que já passaram vários programas sociais pelo Concelho, 

designadamente pelo Vale da Amoreira e de facto passam os programas e os problemas ficam, portanto 

dever-se-ia perguntar quais foram os resultados do programa dos Bairros Críticos, no ponto de vista da vida 

das pessoas naquele bairro crítico, porque estes programas quando começam trazem sempre “um envelope” 

de milhões e trás sempre associado uma data de figuras governamentais, e depois de repente vão-se embora 

e o que é que fica, ficam as autarquias a serem instadas para darem respostas aos problemas, para os quais 

não contribuíram e para os quais não tem a maior parte das respostas.   

Quando se fala que a Câmara aumentou impostos para reduzir a divida, em primeiro lugar não se aumentou 

impostos nenhuns e sobre o reduzir a dívida, é uma mistificação, porque o que aconteceu em termos de 

dívida foi apenas, e não mais, do que os pagamentos que estão calendarizados e previamente definidos de 

acordo com a amortização dos créditos que a Câmara tem, portanto não foi utilizada nenhuma receita extra 

para aquilo que estava previamente calendarizado que era o pagamento dos empréstimos. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse perceber que as divergências políticas sejam complicadas em 

democracia, no entanto compulsadas algumas páginas, quando se está a falar de receitas, a conclusão a que 

se chega é que dos bolsos dos munícipes saiu mais dinheiro não só para o Poder Central mas também para a 

autarquia, e não vê onde está a demagogia até porque se está a falar dos maiores valores no Concelho 

Acerca dos municípios geridos pelo PS disse que não iria falar por nenhum, porque não tem dados, mas 

com certeza que haverá bons e maus exemplos e desse ponto de vista não vai fazer comparações. 

Quanto às taxas não afirmou que havia um aumento, o que disse foi que a oposição, onde está o PS, propôs 

a baixa para que os munícipes não gastassem tanto e isso foi recusado, voltando a salientar a discussão que 

houve, na altura, acerca da percentagem do IMI a aplicar. 

Pediu um esclarecimento no âmbito dos Bairros Críticos, salientando uma das zonas do Vale da Amoreira 

em que os prédios foram restaurados e que é uma das mais bem arranjadas, questionando qual a 

responsabilidade da autarquia na decisão de construir o Centro de Experimentação Artística e na decisão de 

prioridades, porque a autarquia tinha muitas pessoas em representação no âmbito do grupo dos bairros 

críticos. 

Sobre a questão da divida da Câmara disse que gostava que a situação fosse melhor esclarecida, porque 

existem determinados pontos do documento que lhe pareceu ser indiciador que tinha havido uma 

diminuição da mesma maior do que seria espectável, até porque o apresentado são os maiores valores de 

receitas correntes desde sempre na Câmara Municipal e do total de receitas também.  

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Voltou a abordar a questão do IMI dizendo que era previsível que houvesse 

um aumento de receita e reforçou o que foi dito sobre o assunto na intervenção anterior. 

Sobre a questão da taxa de subsolo que é aplicada, pelo município, à Setgás disse que esta taxa realmente 

não é aplicada diretamente aos munícipes, mas é aplicada indiretamente, uma vez que os munícipes ao 

pagarem o gás, estão a pagar também um valor adicional referente a esta mesma taxa, que até vem 

discriminado na fatura, dando como exemplo a sua e acrescentando que das câmaras que optaram por 

cobrar esta taxa à empresa Setgás a Câmara Municipal da Moita é aquela que cobra o maior valor, 

perguntando o porquê. 

 

Sr. Presidente – Sobre a atitude que a Setgás toma, disse pensar que era pertinente pedir um esclarecimento 

à Setgás como é que chegou aos valores que aplica, porque o que a Câmara Municipal aplica é uma taxa 

por metro linear de tubo enterrado, como é que eles convertem isso no valor que aplicam não sabe. 

Acerca da redução da dívida do Município explicou que, a que estava programada no âmbito da 

amortização dos empréstimos e do pagamento de juros cumpriu-se, no entanto, em termos de dívida que 

transita de um ano para o outro, que é a divida a fornecedores, se de 2012 para 2013 transitou cerca de um 

milhão de euros, de 2013 para 2014 transitou cerca de 300 mil euros, portanto houve uma melhoria na 

capacidade de se proceder aos pagamentos aos fornecedores atempadamente.   
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Em relação à questão dos bairros críticos, a gestão dos mesmos era do IHRU e existia uma comissão de 

acompanhamento da qual participavam um vasto grupo de entidades, que enumerou, sendo que estes 

definiam a estratégia mas as decisões estavam definidas no Programa. Em relação ao CEA, esta é uma das 

pedras chaves do Programa porque era apresentada como a sua obra mais importante e o IHRU fez sempre 

uma grande pressão para que este tivesse uma grande dimensão, até maior que o que tem, e ao contrário 

disso a opinião quer da Câmara quer das entidades que se encontravam no terreno era que um equipamento 

desta natureza, de caracter comunitário, deveria ser mais acessível, ou seja não ter exatamente a natureza 

que este tem que é um investimento muito grande e por este facto torna-o mais distante daquilo que é as 

necessidades das pessoas, no entanto não foi essa a opinião e o equipamento foi construído, pensando que 

apesar de tudo o equipamento tem qualidade, tem potencialidades, mas se era, no momento e no contexto 

em que foi feito, o mais adequado às necessidades da freguesia, se calhar poderiam existir outras 

alternativas. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Voltou a solicitar esclarecimentos relativamente à aplicação da taxa pela 

Câmara Municipal à Setgás comparando com aquela que é aplicada pela Setgás ao público. 

 

Sr. Vereador João Romba – Ainda sobre a taxa que a Setgás cobra aos munícipes informou que as questões 

que estão a ser colocadas, também já foram feitas diretamente pelos munícipes, e a Câmara Municipal 

remeteu-as, ou seja fez essas mesmas perguntas à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e não 

obteve resposta, portanto esta é uma situação para a qual a Câmara Municipal manifesta o seu total 

desacordo. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Manifestou também a sua posição relativamente à aplicação da taxa que a 

Setgás faz incidir sobre os munícipes do Concelho. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Após apreciação e leitura de um excerto do documento apresentado pelo 

Vereador João Romba questionou se existe alguma hipótese de a taxa linear que a Câmara Municipal está a 

cobrar ser maior do que aquela que as outras câmaras decidiram porque existem indicadores, ou seja, numa 

tabela da Setgás onde constam os valores que lhes são cobrados, existem quatro municípios que não 

constam por isso não lhes devem estar a cobrar nada e existem cinco que lhes estão a cobrar sendo que o 

valor que o Município da Moita cobra é o dobro do valor daquele que lhe está mais próximo e todos os 

outros são bem inferiores, portanto será por a taxa que a Câmara Municipal cobra ser excessiva que faz 

com que os munícipes do Concelho paguem mais? 

 

Sr. Presidente – Disse não ter, no momento, noção da taxa que estarão a pagar ao Município, nem sabe 

quanto pagam aos outros, no entanto ir-se-á fazer um levantamento para que se possa equiparar e ter uma 

melhor noção do problema e numa próxima reunião falar-se-á novamente do assunto.  

 

 

Após verificação de que os documentos de prestação de contas elencadas no anexo I da Resolução nº4/2001 

– 2ª secção do Tribunal de Contas, se encontram integralmente elaborados, ficando os mesmos apensos à 

ata de arquivo e disponíveis para consulta quando solicitados, foi a proposta submetida a votação, de que 

resultou a sua aprovação por maioria com três votos contra dos vereadores do PS e uma abstenção do 

vereador do BE. Ambos apresentaram declaração de voto que abaixo se transcreve. 

A presente proposta será submetida a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal. 
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DECLARAÇÃO DE VOTO DO BE 

 

 

“O Vereador do BE considera que a apresentação do Relatório e Contas de 2013, contrasta com a euforia e 

enumeração das obras e eventos que a gestão CDU se propunha realizar ao longo do ano. 
 

Pelos resultados agora apresentados nas Receitas Correntes, verifica-se um acréscimo de valores, que são 

devidos em grande parte ao aumento de receitas vindas de impostos diretos, nomeadamente do IMT e do 

IMI. 
 

Estes dados confirmam a justeza das propostas apresentadas pelo BE, na apreciação feita nas Grandes 

Opções do Plano e Orçamento, de se baixarem as taxas de IMI, perante a onda de austeridade promovida 

pelo governo PSD/CDS, que agrava cada vez mais as condições de vida das camadas das populações mais 

carenciadas. 
 

Tal como o BE referiu na apreciação às Grandes Opções do Plano e Orçamento, as expectativas 

orçamentais nas receitas da venda de terrenos, que sucessivamente são apresentadas, traduziram-se mais 

uma vez num fracasso, contribuindo para o agravamento na obtenção das receitas de capital. 
 

O BE considera que, face ao agravamento da situação económica e social no país e no concelho, estes 

resultados são bastante preocupantes, continuando a ser adiada a implementação de um programa de ajuda 

social dirigida aos cidadãos mais desfavorecidos e que vivem numa situação muito precária. 
 

Face ao exposto, e por uma questão de coerência política, o BE optou por um voto de abstenção, no 

Relatório e Contas de 2013.” 

 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DO PS 

 

 

“Foram-nos apresentados o Relatório e as Contas da gerência de 2013 da Câmara Municipal da Moita, para 

nossa apreciação e votação, os quais mereceram da parte do Partido Socialista e dos seus vereadores a 

melhor das atenções. 
 

Em primeiro lugar deve ser salientado que os resultados espelhados nestes documentos resultam da 

exclusiva responsabilidade, escolhas e opções dos vereadores do PCP/CDU ao momento, pois nunca foram 

considerados os contributos dos vereadores do PS e da restante oposição, situação que, também agora, 

volvidos mais de 6 meses deste novo mandato, se tem vindo a agravar de sobremaneira, num 

posicionamento de total desrespeito da partilha e sã vivência democrática e dos valores do verdadeiro Poder 

Local Democrático.  
 

Entendemos que não cabe à oposição representada na Câmara Municipal da Moita, e neste caso ao Partido 

Socialista, apenas verificar a aritmética das contas apresentadas, mas sim interpretar politicamente estes 

resultados de forma a concluir o reflexo que os mesmos acabam por ter no desenvolvimento do concelho e 

na melhoria da qualidade de vida dos nossos munícipes. 

 

E nesta análise verificamos que o ano de 2013 foi para a Câmara Municipal da Moita: 
 

- O ano em que arrecadou maior valor no conjunto de todas as Receitas. 
 

- O ano em que arrecadou o maior valor do total dos impostos Directos e Indirectos. 
 

- O ano em que, de entre os últimos 5 anos, obtém o maior valor resultante do rácio: Impostos versus 

Receitas Totais. 
 

- O ano em que o crescimento dos impostos recebidos é de 44,3 %. 
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- O ano em que, por comparação com o anterior, arrecada mais: 

 

 27 % no Imposto Único de Circulação,  

 98 % no IMT - Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis,  

 15 % no IMI. 

- O ano em que a sua obra se confina quase exclusivamente à reparação urgente de edifícios, de 

reservatórios de água, de alguns, poucos e calamitosos arruamentos, e na pintura de passadeiras, ou não 

estivéssemos em ano de eleições. 
 

Um ano em que, no âmbito social e de ajuda aos mais carenciados mais não faz do que aquilo que a lei 

determina; em que nos impostos e taxas decididas pela própria autarquia não é demonstrado qualquer sinal 

que vá ao encontro das dificuldades dos seus munícipes; que no campo das artes continua a privilegiar a 

contratação de recursos exteriores em vez de fomentar e estimular a produção artística entre os seus 

munícipes; em que no âmbito do desporto continua a apostar em aparatosas manhãs de corridas de 

atletismo, mas que continua a não haver no concelho prática consequente de basquetebol, de voleibol, de 

andebol e em que mesmo o futebol tem a expressão que tem; um ano em que apoia a totalidade do 

expressivo Movimento Associativo do concelho com cerca de 190 mil euros e dá 200 mil Euros à 

Associação de Municípios da Região de Setúbal, cuja actividade a maioria dos munícipes não consegue 

descortinar. 
 

Perante esta forma de o PCP/CDU gerir o Concelho da Moita que o presente Relatório e Contas de 2013 

vem demonstrar, os vereadores do Partido Socialista não podem ter outra atitude que não seja votar contra, 

porque acreditam que é possível, através dos dados demonstrados, praticar uma outra política que tenha os 

interesses da população como primeira e exclusiva prioridade.” 

 

 

2. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

“As modificações aos documentos previsionais agora propostas decorrem da necessidade de incorporar, no 

orçamento de 2014, o saldo orçamental transitado da gerência anterior na importância de €1.627.466,02. 
 

Há, ainda, a necessidade de efetuar nesta revisão, embora sem afetação direta, em termos de valor, no saldo 

orçamental, a redefinição da dotação orçamental para o ano de 2015, na rubrica relativa à execução de 

infraestruturas e equipamentos em urbanizações inacabadas, em resultado do atraso no processo e execução 

da obra “edifício de apoio aos balneários e campos polidesportivos da Fonte da Prata”, prevendo-se um 

encargo para o ano de 2015 na ordem dos €51.000. 
 

Desta feita, de forma a reforçar as dotações orçamentais e adequar as mesmas, quer aos compromissos 

transitados, quer aos compromissos a assumir no presente ano económico, propõe-se a revisão ao 

orçamento na importância correspondente ao saldo da gerência anterior, conforme mapas que se anexam, e 

posterior envio para a Assembleia Municipal para aprovação.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Congratulou com a verba/reforço que está ser disponibilizada para os 

esgotos do Cabeço Verde. 

Perguntou em que consiste a verba que foi disponibilizada para o Centro de Experimentação Artística. 
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Sr. Presidente – Informou que a verba disponibilizada para o Centro de Experimentação Artística é uma 

verba que estava cativa/consignada e que é o complemento do financiamento à construção e aos 

equipamentos, verbas estas com origem no IHRU que já estavam entregues na Câmara, e como não foi 

possível fazer as aquisições no ano transato a verba transitou para agora e passa a estar disponível para ser 

utilizada. 

 

 

Após a discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com 

quatro abstenções dos Vereadores do PS e BE. 

Submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

3. SIADAP – CRIAÇÃO DE SECÇÃO AUTÓNOMA NO ÂMBITO DO CONSELHO COORDENADOR 

DE AVALIAÇÃO / AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE PESSOAL NÃO DOCENTE 

 

 

“No âmbito do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública 

(SIADAP) aprovado pela Lei nº 66-B/2007, de 28 de Dezembro, alterada pelas Lei nº64-A/2008, de 31 de 

Dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro e Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, designadamente como 

previsto no nº3 do seu artigo 58º, conjugado com o estipulado no nº3 do art. 3º da Portaria nº759/2009, de 

16 de Julho, com vista a maior e mais eficiente operacionalidade no processo de avaliação do desempenho 

do pessoal não docente, afeto aos estabelecimentos públicos de ensino pré-escolar, sediados na área deste 

Município, sou a propor a criação, no âmbito do já existente Conselho Coordenador de Avaliação, de uma 

secção autónoma para avaliação do pessoal não docente. 
 

Nos termos do nº4 do art. 3º, do mesmo diploma, sou ainda a propor que a secção autónoma tenha a 

seguinte composição: 
 

Vereadora do Pelouro da Educação; 

Chefe da Divisão de Educação da Câmara Municipal; 

Diretores dos agrupamentos escolares ou seus representantes oficialmente designados; 

 Agrupamento Vertical de Escolas José Afonso 

 Agrupamento Vertical de Escolas D. João I 

 Agrupamento Vertical de Escolas Mouzinho da Silveira 

 Agrupamento de Escolas da Moita 

 Agrupamento Vertical de Escolas Fragata do Tejo 

 Agrupamento Vertical de Escolas Vale da Amoreira.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com três abstenções do PS. 

 

 

4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATOS DE AVENÇA 

 

 

O Sr. Presidente retirou a proposta porque após esta estar elaborada e a Ordem do Dia estar concluída foi 

alertado que foi publicado em 26 de Fevereiro, com entrada em vigor um mês depois, uma Portaria do 

Ministério das Finanças que vem impor novas regras à celebração de  contratos de prestação  de serviços ou  
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celebração de qualquer tipo de contratos com pessoal a toda a administração pública, incluindo também a 

administração local, sendo que o que a Portaria estabelece é que sempre que houver a necessidade de 

serviços, é necessário uma consulta prévia a uma entidade que se chama Direção Geral da qualificação dos 

trabalhadores em funções públicas, e obrigam todas as entidades da administração pública quando 

pretendem renovar um contrato de prestação de serviços ou fazer um contrato novo a consultar essa 

entidade dizendo a natureza das funções, o tempo previsto para a execução das mesmas e esta entidade 

disponibiliza no seu site essa informação e se houver trabalhadores interessados concorrem, concorrem e 

terão que ser admitidos, se os não houver então a entidade contratante é informada e só então é que tem 

liberdade de contratar quem entenderem, portanto a proposta não pode ser deliberada antes deste 

procedimento ser feito.  

 

 

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

 

 

5. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA BANCA Nº18 COM A ATIVIDADE DE FRUTAS E 

HORTALIÇAS PARA OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO NO MERCADO MUNICIPAL FIXO 

DA MOITA 

 

 

“O Regulamento Municipal de Mercados Fixos de Venda a Retalho prevê no nº1 do art. 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, aprovou a Câmara por unanimidade, um conjunto de normas para a referida atribuição. 
 

No dia sete de março do ano de dois mil e catorze, veio o Sr. Carlos Alberto Lança Santana, solicitar a 

atribuição a título provisório da banca nº18 para venda de frutas e hortaliças, para os meses de junho a 

setembro sita no Mercado Municipal Fixo da Moita, para a campanha do melão. 
 

O requerente refere que abdicará das referidas bancas, caso venha a existir algum pedido para atribuição 

das mesmas. 
 

Assim proponho: 
 

1. Seja concedida a atribuição das referidas bancas a título provisório, pelo período de 4 meses 

(junho, julho, agosto e setembro).” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

6. ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS DA ADREPES – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

RURAL DA PENÍNSULA DE SETÚBAL 

 

 

 “Em 27 de dezembro de 2002, por deliberação da Assembleia Municipal da Moita, sob proposta da 

Câmara Municipal da Moita aprovada em reunião de 4 de dezembro de 2002, foi aprovada a adesão da 

Câmara Municipal da Moita à ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de 

Setúbal. 
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Pretende a Associação proceder à alteração dos estatutos, adequando e alargando o seu objeto e principais 

atividades (artigos 3º e 5º dos estatutos) a uma realidade que, nos dias de hoje, não se coaduna com a que se 

encontra expressa nos atuais estatutos. 
 

Para tal, pretende também alterar a denominação, constante no artigo 1º dos estatutos, passando a mesma de 

ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal para ADREPES – 

Associação para o Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal. 
 

Pretende ainda adequar uma norma do funcionamento da Assembleia Geral e alargar as competências da 

direção, previstas no nº5 do Artigo 18º e no artigo 20º dos estatutos respetivamente. 
 

As alterações referidas constam num documento, em anexo à presente proposta e que dela faz parte 

integrante que efetua uma comparação entre a redação inicial dos estatutos e a redação que agora se 

pretende para os mesmos. 
 

Assim, proponho que: 

 

1. A Câmara Municipal da Moita delibere aprovar a proposta de alteração aos estatutos da 

ADREPES; 

 

2. De acordo com a alínea n) do artigo 25º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

submeta, a presente proposta de alteração aos estatutos da ADREPES, à Assembleia Municipal 

para efeitos de deliberação. 

 

Anexo: Quadro de registo de alterações aos estatutos da ADREPES; 

              Proposta de nova redação dos estatutos da ADREPES.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que quando analisa este tipo de assuntos gosta de os perceber mas 

procurou na informação que lhes foi concedida mas não consta lá essa informação e como tal perguntou 

quem são as organizações que pertencem à ADREPES. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse compreender as alterações e atualizações apresentadas mas em 

relação ao Concelho da Moita tem-se a ideia de quantas pessoas é que recorrem à ADREPES em termos de 

associação? 

 

Sr. Vereador João Romba – Informou que as organizações que pertencem à ADREPES, algumas são 

públicas mas existem também organizações de âmbito privado, dando como exemplo os municípios, 

associações de agricultores, pescadores e algumas cooperativas, entre outras, no entanto fará chegar, mais 

tarde, toda a informação.  

Em relação às pessoas que recorrem à ADREPES, esclareceu que uma das alterações a fazer é essa mesma 

porque tem que se olhar para os territórios de cada município de outra maneira, uma vez que no nosso 

Concelho, como é de âmbito rural, na procura de financiamentos está-se limitado ao Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, portanto, com esta alteração de estatutos e permitindo que o objeto seja um pouco mais 

alargado vai fazer com que o Município da Moita tente encontrar soluções para outras freguesias. 

 

Sr. Presidente – Acrescentou que esta associação nasce, há uns anos atrás, na sequência de uma coisa que se 

chamava núcleos de ação local, que eram entidades que foram criadas nos territórios para gerir os fundos 

europeus que se dedicavam exclusivamente à área das pescas ou à área da agricultura, estas associações tem 

essa limitação e os municípios não entram com o seu território por inteiro, só podiam fazer parte as fregue - 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
09.04.14         15 

 

 

 

sias rurais, e as únicas duas freguesias rurais do Município da Moita eram Sarilhos Pequenos e o Gaio-

Rosário, as entidades candidatavam-se, apesar de não serem grandes valores, mas ainda assim permite 

candidaturas particulares interessantes, e para o Município foi interessante porque conseguiu-se apoios para 

a reconstrução do varino, para a instalação do sítio das marinhas e mais umas pequenas coisas, porque estes 

fundos também tem esta parte de dinamização do território. Os fundos que estão agora a ser preparados 

partem de uma questão que está criada no regulamento dos fundos, que são chamadas iniciativas de DLBC 

(Desenvolvimento Local de Base Comunitária), ou seja, são pequenas operações em territórios delimitados 

onde haja esta característica de dinamização de territórios rurais com alguns problemas deprimidos e esta 

perspetiva possibilita que com o alargamento do âmbito da associação ela possa vir a ter a gestão de alguns 

destes fundos, o que seria importante para a região.  

 

 

Após a discussão da proposta foi a mesma submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

Submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

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

 

 

7. RECUPERAÇÃO DO PARQUE URBANO DA QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS 

VEDROS 

- SUBSTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS CAUÇÃO E VALORES RETIDOS POR GARANTIAS BAN-

CÁRIAS 

- CONSÓRCIO URBEHYDRAULIC, LDA./SOMOVE – CONSTRUÇÕES, LDA. 

 

 

“Em reunião de Câmara de 20/02/2013, foi adjudicada a empreitada, no âmbito do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), pelo valor de €415.687,46, acrescido do IVA à taxa legal em vigor e pelo prazo de 5 

meses. 
 

Na referida empreitada realizada pelo Consórcio Urbehydraulic, Lda. / Somove-Construções, Lda., as 

empresas apresentaram como caução inicial para o contrato depósito caução no valor de 5%, tendo sido 

realizado o reforço da garantia inicial com retenções de 5% na faturação contratual e de 10% na faturação 

de trabalhos a mais e revisão de preços, para garantia do exato e pontual cumprimento de todas as 

obrigações legais e contratuais. 

 

Caução para garantia                                 Urbehydraulic 

Depósito caução 5%                                        10.392.19 € 

Retenções para reforço caução                        11.969,72 €   

Total                                                                 22.361,91 € 

Retenções já devolvidas (Zonas verdes)          - 6.316,75 € 

Valor da caução para garantia                          16.045,16 € 

 

Vem agora a empresa Urbehydraulic, Lda., apresentar garantia bancária no valor de €16.045,16 (dezasseis 

mil e quarenta e cinco euros e dezasseis cêntimos), em substituição do depósito caução de 5% e dos valores 

retidos como reforço de garantia do exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e 

contratuais. 
 

A Garantia Bancária apresentada tem, contrariamente ao que é usual, um limite de prazo. 
 

Analisada a legislação e após parecer jurídico conclui-se que o Município pode admitir como modo de 

prestação de caução a garantia com prazo, desde que acautele o exato e pontual cumprimento de todas as 

obrigações legais e contratuais que o adjudicatário assume com a celebração do contrato, não podendo 

limitar-se ao prazo de garantia da obra contado da data da receção provisória da mesma. 
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No caso concreto da obra de “Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata” e tendo em 

consideração o tipo de trabalhos desta obra, é suficiente acrescer 6 meses ao prazo de 5 anos da garantia, 

pois no período de 6 meses é possível notificar o Consórcio das eventuais anomalias que sejam 

identificadas na vistoria para efeitos de receção definitiva, dar prazo para resolver o substituirmo-nos à 

Empresa, com notificação ao banco, em caso de incumprimento. 

 

Assim e pelo atrás exposto, sou a propor: 

 

- A aceitação da Garantia Bancária nº962300488013396 de 21.mar.2014, no valor de €16.045,16, agora 

apresentada pela empresa Urbehydraulic, Lda., em substituição do valor do depósito caução e retenções 

efetuadas como reforço da caução com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigações 

contratuais, e a respetiva restituição dos valores em causa à referida empresa.” 

 

 

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

votação tendo sido aprovada por maioria, com quatro abstenções do PS e BE.  

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador João Romba. 

 

 

8. PEDIDO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – ALVARÁ Nº6/93 

REQUER.: J.M. DUARTE, LIMITADA 

LOCAL: URBANIZAÇÃO DO ALTO DO FACHO – BAIXA DA BANHEIRA 

 

 

“No seguimento da receção provisória das obras de urbanização em 7 de dezembro de 2004 e no sentido de 

se proceder à conclusão e arquivamento definitivo do presente alvará que já tem mais de 20 anos, a Câmara 

Municipal desenvolveu, a título oficioso, os procedimentos necessários à receção definitiva dos trabalhos, 

tendo sido marcada vistoria para o efeito por meu despacho datado de 11 de fevereiro de 2014. 
 

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

verificado que os trabalhos referentes ao alvará em causa se encontram em condições de serem 

rececionados definitivamente. 
 

Face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal delibere, nos termos do nº1 do artigo 50º do Decreto-

Lei nº448/91, de 29 de novembro, aceitar a receção definitiva das obras de urbanização executadas no 

âmbito do alvará de loteamento nº6/93, homologando o auto de vistoria em anexo, bem como proceder ao 

cancelamento da respetiva caução prestada sobre a forma de hipoteca do lote 17 do presente loteamento.” 

 

 

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

votação tendo sido aprovada por maioria, com três abstenções do PS.  

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Vereador Manuel Borges. 

 

 

9. IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DA MOITA 

 

 

“Em reunião da Assembleia Municipal da Moita realizada no dia 29 de Junho de 2012, a Assembleia 

Municipal da Moita aprovou por maioria apresentar à Câmara Municipal da Moita  a recomendação da im - 
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plementação do Conselho Municipal da Juventude no município da Moita, conforme legislado na Lei 

nº8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei nº6/2012, de 10 de Fevereiro. 
 

No referido documento fazem-se as seguintes considerações: 
 

1. A participação cívica e política dos jovens é fundamental para o funcionamento de uma 

Democracia participativa; 
 

2. Os Conselhos Municipais da Juventude, espaço de participação dos jovens por excelência, são 

órgãos consultivos do Município em matérias relacionadas com a política de juventude, 

contribuindo para um maior envolvimento cívico e político da população e organizações mais 

jovens do Concelho; 
 

3. A Lei nº8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei nº6/2012, de 10 de Fevereiro, de modo a 

eliminar quaisquer dúvidas de inconstitucionalidade da lei original, estabelece a implementação 

obrigatória e respetivo regime jurídico dos Conselhos Municipais de Juventude; 
 

4. O incumprimento da Lei nº8/2009, de 18 de Fevereiro, tal como alterada pela Lei nº6/2012, tem 

como consequência diversos incumprimentos legais (art.º 266º, nº2, da CRP; art.º 3º, 4º, 29º e 56º 

do C.P.A). 
 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere implementar o Conselho Municipal 

da Juventude no Município da Moita, conforme determinado pela Assembleia da República Portuguesa 

pela Lei nº8/2009, de 18 de Fevereiro, alterada pela Lei nº6/2012, de 10 de Fevereiro.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse que este assunto já tem um vasto histórico, pensa que o mesmo 

está regulamentado e que a Câmara deve criar condições para dar cumprimento à recomendação da 

Assembleia Municipal, dando algumas sugestões. 

 

Após a intervenção foi a proposta submetida a votação tendo sido reprovada com cinco votos contra da 

CDU, que apresentou declaração de voto que abaixo se transcreve, e quatro votos a favor do PS e BE. 

 

 
DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU 

 

“- Considerando que a participação dos jovens no município da Moita é uma realidade com muitos anos, 

uma vez que através dos diversos programas existentes, promovemos efetivamente a participação e a 

apresentação dos seus próprios projetos, concretizados em conjunto com a Câmara Municipal da Moita; 
 

- Considerando que a expressão emanada dessas manifestações contempla a sua vontade e as suas 

capacidades atingindo níveis de participação cívica, competência, organização, voluntariado, necessidades 

próprias e comunitárias, e portanto de ação política, muito para além de uma mera fruição ou de uma 

aceitação passiva de atividades, de procedimentos ou de ideias pré-concebidas; 
 

- Considerando a disponibilidade e abertura da Câmara Municipal da Moita para melhorar esta 

circunstância, através do Fórum da Juventude, cuja proposta de regulamento, foi trabalhada e discutida com 

os jovens, elevando os níveis de participação para novos patamares, mais simplificados, mais 

desburocratizados e mais inclusivos; 
 

- Considerando que todos os documentos produzidos pela Associação Nacional de Municípios Portugueses 

desde 2009 colocam em causa a aplicação do diploma legal na sua própria constitucionalidade e apresentam 

desconformidades no que concerne ao alcance dos seus objetivos; 
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- Considerando, e a título ilustrativo, que no conjunto dos vinte e um Municípios da Área Metropolitana de 

Lisboa e Região de Setúbal nenhum, até ao presente, regista a aplicação do diploma face às suas 

condicionantes, e nem por isso deixam de colocar a articulação com a juventude como fundamental; 
 

- Considerando que a aplicação do diploma no contexto real colocaria em pé de desigualdade uma 

esmagadora maioria da juventude do Município que se envolve civicamente, desconsiderando e excluindo-

os de uma participação efetiva e em igualdade de circunstâncias, não respeitando as suas dinâmicas e 

características próprias, condicionaria largamente a qualidade do exercício Democrático; 
 

Os eleitos da CDU, em reunião de Câmara de nove de Abril de dois mil e catorze, entendem que não é 

ainda o momento da implementação do Conselho Municipal da Juventude, reafirmando a sua determinação 

em, prosseguir o trabalho com os jovens no âmbito do Fórum da Juventude e dos outros projetos que 

promovem, de forma efetiva a participação cívica dos jovens. 
 

Agimos na convicção de que a participação dos jovens e a sua capacitação como cidadãos esclarecidos e 

intervenientes na sociedade promove-se e constrói-se, não se decreta a partir dos gabinetes.”  

 

 

E nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respetiva ata aprovada em 

minuta. Eram dezoito horas e dez minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora Técnica 

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

 

 

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

em formato digital (CD), ficando os mesmos a fazer parte integrante desta ata. 

 

 

 

 

                        O PRESIDENTE DA CÂMARA                               
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