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Ao vigésimo sexto dia do mês de Março do ano dois mil e catorze, na Sociedade Recreativa da Baixa da 

Serra – Baixa da Banheira, 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. 

 

 

Propostas:  

 

 
1. ALTERAÇÃO AOS ARTIGOS  1.º, 17.º, 20.º E 25.º  DOS ESTATUTOS DA CD – ARICD REDE     

INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO,  ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS..9 

2. PROPOSTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR COM  A ESCOLA BÁSICA JOSÉ AFONSO – PROJECTO  

FÉRIAS    JOVENS 2014 …………………………………………………………………………….………………10 
 3. PROPOSTA DE VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJECTO FÉRIAS JOVENS………..11 

4. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À CACAV – CIRCULO DE ANIMAÇÃO CULTURAL DE ALHOS 

VEDROS……………………………………………………………………………………………………………….13 
 5. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO  PARA ATRIBUIÇÃO EM REGIME DE ARRENDAMENTO DE       

          FOGOS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. …………………………………………………………………………13 

 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges pediu a palavra e contestou o facto de uma proposta apresentada pelos 

vereadores do PS, na sexta-feira passada (sobre o Conselho Municipal da Juventude), não ter sido 

incluída na ordem do dia. 

 

 

O Sr. Presidente informou que efetivamente o prazo limite para inclusão de  propostas na Ordem do Dia 

já tinha expirado e que a mesma será integrada na próxima reunião. 

 

 

P
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

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

 

 

Sra. Patrícia Jarreta – Questionou o facto de os Srs. Vereadores “sem pelouro” não terem sido convidados 

para acompanhar os Srs. Vereadores com pelouros atribuídos, na visita efectuada à União das Freguesias 

da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira que decorreu ao longo dos últimos dois dias.  

 

Sra. Márcia Santos – Questionou o facto de o Conselho Municipal da Juventude ainda não estar 

implementado. Mais, que a proposta sobre o mesmo assunto não tenho sido considerada para inclusão na 

Ordem do Dia desta reunião. 

Perguntou ainda qual o custo associado à divulgação de um jornal intitulado “Moita”, cujas páginas eram 

dedicadas maioritariamente à figura do Presidente da Câmara e onde não foi dado espaço aos vereadores 

da oposição.   

 

Sr. Tavares da Silva – Solicitou a colocação de pilaretes de plástico, junto à bomba da Gasolina e ao 

supermercado ALDI, por forma a evitar acidentes. 

Chamou ainda a atenção para as seguintes situações: 

- Corte efectuado das palmeiras no Largo junto ao “Perdigão”; se vai ser tudo empedrado ou vão ser 

repostas novas árvores e se assim for, que sejam de folha perene; 

- As ruas do Bairro da Brejoeira, estão uma lástima; carecem de arranjo; 

- Se não seria possível isentar as famílias em que ambos os conjugues estão desempregados, das taxas que 

vêm anexas à factura da água, para minimizar as despesas; 

- Em caso de substituição dos ciprestes existentes da Av. Marginal, que sejam substituídos por árvores 

que não façam lixo e entupam os mini-esgotos. 

- A fim de evitar despesismos, que se transforme a “Maré Cheia” e o “Boletim Municipal”, numa só 

publicação; 

- Mais, sugeriu que seja revista a colocação de “pilaretes” junto ao “Mini-Preço”, na Moita, pois o passeio 

é suficientemente largo para fazer estacionamentos sem que falte espaço para peões. 

- Que seja cortada a erva existente no Cemitério do Pinhal do Forno e junto à Creche e Jardim de Infância 

n.º 1, no Palheirão – parecem florestas;   

- Questionou ainda se no Dia Internacional da Energia, o Município da Moita vai aderir ao “apagão”, 

designadamente nos Edifícios Públicos; 

- Perguntou ainda se os serviços de águas e esgotos vão ser privatizados, uma vez que no “Matão” 

(instalações municipais) verificaram-se diversas movimentações de funcionários e existe “uma guerra 

silenciosa”. 

 

Sr. João Rolo – Frisou algumas situações que lhe parecem menos bem e a carecer de resolução, 

nomeadamente: 

- A existência de um prédio – em construção e abandono há anos -, que tem servido para todo o tipo de 

actividades menos transparentes, tendo já, inclusivamente, falecido nesse “prédio” uma pessoa. 

- Falta de limpeza no espaço público nas ruas Gil Vicente e Eça de Queiroz, onde os espaços de 

estacionamento não estão delineados e onde os contentores do lixo estão posicionados exageradamente 

perto das habitações;  

- Na Rua Guerra Junqueiro quase não existe iluminação pública. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Identificou cada uma das situações colocadas e que respeitam ao Pelouro 

que detém, enunciando que irão ser feitas avaliações e tomadas medidas de resolução, no caso de serem 

viáveis. 

Reafirmou ainda o facto de que os Serviços da Câmara, nomeadamente águas e esgotos, pelo que 

depender desta, não serão privatizados.  

Aditou ainda estranhar o facto de o Sr. Tavares ter ouvido dizer que o ambiente nos serviços andará tenso 

porque ainda não teve essa percepção – “deverá ser algum boato”, disse.  
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Sr. Vereador João Romba – Explicou que o prédio na Rua Gil Vicente, é mais uma das consequências 

daquilo que o país está a sofrer. O construtor está em processo de insolvência, e a Câmara notificou por 

diversas vezes o administrador da insolvência (um Banco) a dar conta da situação de perigosidade em que 

se encontra o prédio, aguardando. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Fez alusão e mostrou, mais uma vez, o seu descontentamento face ao facto  

de os vereadores da oposição terem sido esvaziados de qualquer poder. Os Vereadores da maioria são 

cinco; os vereadores da oposição são quatro; por uma diferença de dois mil e poucos votos, e como as 

deliberações são tomadas pela maioria estes têm apenas e estritamente os poderes que a Lei lhes confere.  

Referiu ainda, que no mandato anterior, “pelo menos existia o bom senso de convidar os vereadores da 

oposição para irem visitar as freguesias no dia das reuniões públicas descentralizadas – as coisas ao invés 

de melhorarem de um mandato para o outro, estão a piorar”, disse. 

Fez ainda referência à possibilidade (que pensa existir) de a Câmara se substituir aos proprietários de 

prédios em risco, fazer a devida reparação e à posteriori, receber o valor que despendeu.  

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Fazendo referência ao cartaz colocado atrás da tribuna do executivo 

(onde se encontra)  que diz “Reforçar a Democracia, Preparar o Futuro”, disse: 

“Sr. Presidente, há três mandatos que estou aqui e esta forma de funcionamento é inédita: isto nunca 

aconteceu, e eu digo que nós estamos a ir no mau caminho. Eu acredito que há aqui uma estratégia para 

afastar os vereadores da oposição de qualquer discussão,  qualquer ideia ou palavra e eu estou preocupado 

com isto! Estou preocupado porque nós estamos a afunilar a nossa democracia. Nós, estamos aqui nove 

vereadores; há cinco que têm pelouro, há quatro que não têm! E então qual é a estratégia, é silenciar a 

oposição? Ora nós estamos aqui de pleno direito, fomos eleitos, houve pessoas  que votaram em nós.  

Portanto esta coisa de termos uma maioria  absoluta às vezes dá-nos a tentação de que podemos fazer 

tudo aquilo que nos apetece, mas isso é o que os Governos fazem. Nós na Câmara da Moita, somos uma 

Câmara de esquerda, Sr. Presidente, e eu gostava que nós dessemos algum sinal de que nós aqui somos 

diferentes.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Informou  que  o lema  “Reforçar a Democracia, Preparar o Futuro” visa 

uma aproximação do executivo propriamente dito, do executivo com pelouro, às populações, às 

organizações representativas das mesmas, às freguesias, porque entendemos que esta é a forma de 

exercício do poder que reforça a democracia,  que consegue encontrar as melhores respostas e as 

melhores soluções para os problemas,  que motiva a participação cívica das pessoas como temos todos 

ampla consciência disso tem vindo a ser menorizada, diminuída, e isso depois tem reflexos a diversos 

níveis na participação em geral na vida da comunidade, na participação nos actos eleitorais, enfim, a 

todos esses níveis isso é conhecido. Isto não é a mesma coisa que todos os eleitos, todos os vereadores e 

todos os partidos tenham o mesmo papel e a mesma representatividade, porque de facto não têm. Existe 

uma diferença que é uma diferença objectiva. E é uma diferença, não  estamos sequer  a inventar nada de 

novo. Esta é a diferença que decorre das circunstâncias da organização do Poder Local e é comum aos 

trezentos e oito municípios do País. Existe uma parte da vereação que tem pelouros, que tem tarefas 

executivas e outra que não tem. Os papéis são diferentes: não são menorizáveis. Isto não é menorizar os 

vereadores que não têm pelouro. Eles têm o seu papel e aliás, a força política que eu represento é a única 

que efectivamente tem defendido a continuidade deste sistema,  porque as outras defenderam já 

sistematicamente propostas de Lei e alterações à Lei que visam retirar os vereadores das Forças  dos 

Partidos que não vençam as eleições na constituição dos executivos. Nós defendemos esta continuidade. 

Nós defendemos que estão cá, a vossa opinião é importante, conta, a participação que fazem nas 

deliberações  é importante. Têm oportunidade de expressar amplamente as opiniões, de votar e de propor 

(ainda não tinha acontecido, mas ainda bem que aconteceu agora, a proposta que apresentaram será 

incluída na próxima reunião de Câmara). 

Sobre a participação nestas visitas a resposta é a que já lhes dei. Isto não é uma visita partidária, não anda 

ali a CDU. Anda ali o executivo camarário, acompanhado de técnicos da Câmara, do executivo da 

Freguesia, andamos a ver questões concretas, a auscultar pessoas sobre as dificuldades que têm, visitar   

instituições, é portanto um trabalho de carácter executivo que visa obter melhor conhecimento para obter 

melhores respostas aos problemas. Não é uma visita, é trabalho. Assim, não se vê qual o valor 

acrescentado para esse trabalho na presença de vereadores que não têm funções executivas.” 

Sobre o Boletim Municipal, informou terem a opinião de que a informação municipal é um instrumento 

importante no reforço da participação cívica das pessoas. Só cidadãos melhor informados, disse, estão 

mais despertos,  mais capazes e mais preparados para participar. Daí que a informação que pretendem é 

uma informação mais regular e mais cadenciada e  que consiga ultrapassar os limites da própria 

actividade da câmara para mostrar também a actividade do concelho, das diversas instituições que 
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existem no concelho. Mais disse que esta produção em formato de jornal é menos dispendiosa e 

conseguiu-se produzir, inclusivamente, mais edições. 

No que concerne às fotografias, explicou que nenhuma delas, à excepção do editorial, é foto em cenário. 

Se as fotografias estão no boletim é porque os eleitos foram aos locais. 

Em relação aos pilaretes, disse considerar que os pilaretes devem ser usados com conta peso e medida e 

que não é algo que lhe agrade ver mesmo quando reconhece que são necessários. “Seria melhor se 

houvesse mais presença de forças de segurança que prevenissem as violações no trânsito, o 

estacionamento abusivo, que tivéssemos mais civismo e se solucionassem esses problemas. Mas há 

situações em que não existe outro remédio”, aditou. Porém, continuou, temos que ter muita ponderação 

porque não se pode polvilhar o Município, cada um dos passeios,  com pilaretes – senão torna-se uma 

floresta de pilaretes, um obstáculo mais -  um acréscimo de obstáculos à circulação. 

Mais informou que o Município vai aderir à Hora do Planeta e “apagar” as luzes dos edifícios 

municipais. 

Disse ainda, em relação ao desagravamento do pagamento da tarifa de água para  famílias carenciadas que 

o Regulamento Municipal já contempla esta situação. 

Fez ainda alusão à mudança física de alguns serviços, referindo que o ambiente entre chefias e 

trabalhadores é bom e nada o leva a pensar o contrário. 

 

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;  

 

- Minuta da Acta da Sessão da Assembleia Municipal realizada em 28 de Fevereiro último. 

 

 

Foi ainda posta à votação a acta seguinte: 

 

 

- Acta n.º 4 de vinte de Novembro de dois mil e treze  - Aprovada por maioria, com uma abstenção do Sr. 

Vereador Edgar Cantante que  não esteve presente na reunião em causa.                                    

 

 

 

Intervieram durante este período: 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu que a situação que lhes é apresentada de não poderem participar 

de forma efectiva no executivo, não é o reforço, mas o empobrecimento da Democracia. 

Quanto ao ponto que propuseram para integrar a Ordem de Trabalhos, disse não ter tido a noção, da vez 

que lhe explicaram  os procedimentos, que “a coisa” seria assim tão complicada. Agora, afinal, cinco dias 

não bastaram para poderem ser informados que a Ordem de Trabalhos já estava fechada; como se não 

tivessem já havido situações em que a Ordem de Trabalhos foi aberta. 

Mais, informou que os Srs. Vereadores do PS fazem atendimento aos munícipes às quartas-feiras, das 

11.30 às 12.30 horas, no Edifício Flor do Tejo, ao Lado do Edifício Sede. 

Solicitou ainda esclarecimentos sobre o Kick-Boxing, modalidade que existirá ligada à Associação 

Juvenil da Quinta da Fonte da Prata – pelo que terá tido conhecimento, disse, os atletas treinam na rua. 
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Sr. Vereador Joaquim Raminhos -  Saudou os jovens do Município da Moita, uma vez que estamos na 

Quinzena da Juventude e mostrou preocupação pelo facto de existir uma taxa tão baixa  de escolaridade e 

grande ao nível do desemprego. 

Abordou ainda o tema da requalificação urbana (foi aprovado um projecto de requalificação urbana) em 

vários núcleos - Alhos Vedros,  Moita e na Baixa da Banheira e apontou algumas bolsas de degradação 

que são mais evidentes: os velhos pátios em degradação na Baixa da Banheira, o Centro de Saúde da 

Baixa da Banheira (que se situa num prédio, com todas as dificuldades que daí advêm), etc. 

Falou ainda sobre a Estação de Tratamento, AMARSUL, e questionou em que medida se deu 

continuidade ao reaproveitamento da água (que está a correr para o rio) e que poderia, por exemplo, servir 

para a rega dos espaços verdes.  

Questionou ainda a descarga de esgoto, efectuada em Alhos Vedros e mais uma vez deixou os barcos e o 

Cais de Alhos Vedros sujo e mal cheiroso. 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Perguntou se os terrenos existentes na Av.ª. Capitães de Abril, na Baixa da 

Banheira, ainda em terra, poderiam ser reabilitados. 

Referiu ainda com desagrado o vasto número de cães que populam pelo Parque Zeca Afonso (com ou sem 

trela) e que sujam o mesmo (sem que os donos dos animais procedam à remoção dos dejectos). 

Solicitou ainda que seja prestada atenção à situação da Praceta dos Metalúrgicos, na Baixa da Banheira, 

onde existia um parque infantil que foi vandalizado. Entretanto foi retirada a protecção de borracha que 

existia, ficou um espaço vazio e quando chove fica uma piscina com todos os problemas que daí podem 

advir, nomeadamente falta de segurança. 

Mais, alertou para o facto de na zona sul da Baixa da Banheira não existirem parques infantis. 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Fez referência ao abate de árvores (hoje na Escola José Afonso,  em 

Alhos Vedros) e ao suporte técnico/científico do mesmo uma vez que existem pessoas no Município a 

queixar-se que as mesmas lhes provocam alergias quando, na realidade, isso não estará provado.  

Solicitou ainda a colocação de sinalética à entrada da vila de Alhos Vedros, pois os visitantes não 

conseguem localizar a Igreja, o Pelourinho, Moinho de Maré, etc.. 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Explicou que o período a partir do qual a água proveniente da ETAR  

estará em condições de poder ser reaproveitada,  é de nove anos (período de funcionamento em pleno). 

Neste momento o que a SIMARSUL, deverá estar a fazer é a preparar essa reutilização. 

Em relação aos terrenos da Av.ª Capitães de Abril, na Baixa da Banheira, informou que existem pequenos 

projectos para os mesmos e aguardam-se condições objectivas (verba suficiente). 

No que concerne ao abate das árvores na Escola José Afonso, explicou que o mesmo foi efectuado a 

solicitação da própria escola: foi feita a análise das condições em que se encontravam as mesmas,  

conclui-se que não estavam saudáveis,  e foram retiradas. 

No que diz respeito aos animais e à falta de civismo de quem os passeia, deixando dejectos na rua, 

informou que está a ser preparada uma campanha de sensibilização, junto das escolas, nos Parques, etc., 

por forma a tentar melhorar esta questão de higiene pública. 

Em relação à Praceta dos Metalúrgicos disse que não voltará a ser colocado o Parque Infantil, pelo menos 

nesta fase. Mais, referiu que em relação à insegurança de que os Munícipes se queixam  e  apesar de este 

assunto já ter sido objecto de análise, irá solicitar nova avaliação. 

No que concerne à sinalética do Património, informou que já está efectuado o levantamento deste assunto,  

que está a ser feito um plano e as placas serão colocadas. 

 

 

O Sr. Vice-Presidente -  Abordou a questão da sinalética, nomeadamente das ruas antigas, referindo que 

está a ser trabalhada. 

Fez ainda alusão à questão da universalidade de disponibilização de meios para que os alunos das escolas 

que estão directamente dependentes do Município tenham oportunidade na aprendizagem das matérias 

constantes dos programas, bem como da prática de actividades desportivas, utilizando os Pavilhões 

existentes, nas possibilidades que cada um oferece.  

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Em relação ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira, informou que o que 

se conhece, e apesar de haver declarações da Administração de Saúde de reconhecer a necessidade de um 

novo equipamento na Baixa da Banheira, não se conhece alguma decisão ou acto concreto tendo em vista 

a concretização dessa obra. 
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Aditou ainda que no âmbito daquilo que a Câmara chamou o “Roteiro da Saúde” tivemos contactos com 

todas as entidades que actuam no âmbito da saúde no Município, excepto com a administração Regional 

de Saúde porque foi pedida uma reunião, mas não obtivemos resposta de marcação. Da parte do director 

de centros de saúde do Arco Ribeirinho foi-nos dito que a ARS tinha intenção de falar com a Câmara para 

discutir a situação já mencionada, mas o que é facto é que perante a nossa proposta de reunião, esta ainda 

não foi agendada. E é assim há mais ou menos quarenta anos. Aquele foi um prédio construído para 

habitação e ao  longo do tempo tem sofrido obras, reestruturações, mas continua a não ter condições 

físicas para que permita prestar um bom serviço. Existe há muitos anos um terreno disponibilizado para 

essa finalidade, - no terreno onde estava implantada a Escola Mouzinho da Silveira -, mas nunca houve 

interesse por parte da Administração de Saúde” 

Sobre o assunto do “corte das árvores” acrescentou ainda que esta questão é muito complicada. A 

Câmara, disse, não consegue agradar a todos porque existem Munícipes que se queixam destas e outros 

que se queixam quando as cortamos. Há quem veja nas árvores o causador de todos os males e há quem 

veja um bem precioso a defender. 

 

 

O Sr. Presidente apresentou ainda uma tomada de posição sobre “o processo de privatização da EGF”, 

que infra se transcreve: 

 

 

“O Município da Moita, a par dos restantes oito municípios da Península de Setúbal, integra a 

AMARSUL - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos S.A., empresa concessionária da exploração 

e gestão do Sistema Multimunicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Margem Sul do 

Tejo.  

O capital social da AMARSUL pertence em 51% à EGF - Empresa Geral de Fomento (detida a 100 % 

pela AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A.) e em 49% aos municípios inseridos na área de atuação 

(Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal). 

Seguindo uma política de privatização das empresas do Estado, desmantelando-o sob o pretexto de uma 

“reforma” a que está obrigado pela Troika e pelo Programa de Ajuda Económica e Financeira assinado 

pelo PS, o governo de maioria PSD/CDS publicou a 20 de março o Decreto-Lei n.º45/2014 que 

estabelece os termos da privatização da EGF. 

Significa isto que o Governo se prepara para entregar ao sector privado uma empresa que detém a maioria 

do capital social de 11 empresas multimunicipais (que representa a entrega aos privados de 60% do sector 

dos resíduos do País), que assume um papel determinante nas empresas de gestão, recolha e tratamento de 

resíduos, que é um factor preponderante para a qualidade de vida das populações e que tem alcançado 

níveis de cobertura e qualidade bem demonstrativos da sua eficácia e eficiência. 

A mercantilização dos serviços públicos e a eliminação de direitos dos cidadãos, transformando o serviço 

numa opção comercial e os cidadãos em clientes, significa uma inversão do papel do Estado que entrega 

sectores estratégicos à lógica do lucro e diferencia os cidadãos em função da sua capacidade económica. 

A privatização da EGF ameaça a continuidade da prestação de um serviço, tal como o conhecemos hoje, 

desenvolvido sob a orientação dos Municípios, exemplo de boas práticas da gestão pública, e direcionado 

para a proteção e preservação dos recursos naturais, passando a ser mais um serviço cuja única função é a 

obtenção do lucro, e, assim, o Governo entrega aos privados grupo cujos lucros acumulados nos últimos 3 

anos rondaram os 62 milhões de euros, no conjunto das 11 empresas multimunicipais em que detém 

capital social. 

A AMARSUL, criada em 1997, concessionária do tratamento e valorização dos resíduos sólidos urbanos 

dos 9 municípios da Península de Setúbal, por um período de 25 anos, com infraestruturas localizadas nos 

três Ecoparques em Palmela, Seixal e Setúbal, para além das componentes pertencentes ao Sistema de 

Recolha Seletiva (Ecopontos e Ecocentros), passa a ser uma empresa de capitais maioritariamente 

privados, mantendo os Municípios os 49% do capital social.  

A privatização da EGF representará uma perda ainda maior da capacidade de intervenção e decisão dos 

Municípios num sector fundamental para os interesses das populações, que lhes cumpre fazer respeitar. É 

uma ameaça à autonomia dos Municípios no que se refere à fixação das tarifas pelo serviço prestado às 

populações, que passa a ter que obedecer às orientações fixadas pela Entidade Reguladora neste domínio, 

sobrepondo-se de forma ilegal e antidemocrática às competências e responsabilidades próprias definidas 

na Lei para os Municípios. E não é difícil prever que as consequências desta intromissão da Entidade 

Reguladora nas competências municipais se traduzirão, inevitavelmente, na imposição de brutais 

aumentos das tarifas a praticar a partir de 2016, data de entrada em vigor do Regulamento Tarifário 

homologado pelo Ministro do Ambiente, e consequentemente num significativo aumento da fatura mensal 

que as famílias terão que suportar pelo serviço de remoção e tratamento de resíduos sólidos. 
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Será ainda fortemente limitada a possibilidade de introdução de tarifas sociais que permitam atender a 

situações de carência e dificuldade económica de muitos milhares de famílias. E também a este nível os 

Municípios serão confrontados com a imposição de regras por parte da Entidade Reguladora válidas para 

todos os Municípios. 

A eliminação da possibilidade de adaptação dos sistemas às realidades concretas das comunidades locais, 

introduzirá necessariamente maiores dificuldades ao nível da coesão social e territorial, que deve ser 

promovida e garantida pelo Estado, conduzindo a um inevitável aumento das assimetrias económicas e da 

pobreza, que contrastará de forma tão dramática quanto injusta com o aumento (certamente também ele 

brutal) dos lucros privados num setor de atividade essencial ao desenvolvimento do País, das Regiões e 

dos Municípios. 

As populações, os munícipes e os utentes dos sistemas de recolha de resíduos sólidos serão os mais 

prejudicados com este processo, com um eventual, e mais do que certo, aumento de tarifas e, 

consequentemente como em qualquer privatização, com a paralela diminuição da qualidade do serviço 

prestado para fazer baixar todos os custos. 

Também os trabalhadores da AMARSUL, a par de todas as empresas de capitais maioritários da EGF, 

estão sob a ameaça da precarização laboral e perda de direitos. Nos últimos três anos as medidas laborais 

agravaram-se, com a degradação das condições de trabalho, a recusa da contratação colectiva, entre outras 

medidas que visavam tornar a mão de obra mais barata e atrativa para os eventuais investidores. 

No Decreto-Lei que regula a reprivatização da EGF, o Governo vai ainda mais longe nas suas intenções e 

concede aos municípios o “direito de alienação das participações sociais por aqueles detidas no capital 

das entidades gestoras de sistemas multimunicipais nas quais a EGF é acionista”, ou seja, PSD e CDS 

contemplam a possibilidade de cedência das atuais participações municipais aos grupos privados, tal 

como “permitem” aos Municípios exercer o direito de preferência relativamente à aquisição de 

participações que outros municípios pretendam alienar no quadro deste processo, mas recusam aos 

Municípios a possibilidade de aquisição de 2% do capital atualmente detido pela EGF, impossibilitando 

assim que os Municípios se possam tornar detentores da maioria do capital social dos sistemas, e, por 

conseguinte, garantir a manutenção do controlo público sobre esta área estratégica de interesse vital para 

o País e para as populações. 

 

A privatização da EGF vai contra tudo aquilo que esteve na base da adesão dos Municípios à 

AMARSUL, na defesa das populações, dos seus territórios, do meio ambiente, e na preservação dos 

recursos naturais. Este processo representa mais um duro golpe do Governo à autonomia do Poder Local 

Democrático, precedido de inúmeras medidas que têm visado o estrangulamento financeiro das autarquias 

locais, o bloqueio no acesso aos fundos comunitários, as profundas alterações legislativas introduzidas na 

Lei de Delimitação dos Setores, no estatuto e poderes da ERSAR, ou mais recentemente a homologação 

do novo regime tarifário a aplicar a esta área, que revelam a clara intenção do Poder Central de promover 

a redução acentuada do papel dos municípios na gestão destes serviços públicos essenciais. 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em Reunião Pública a 26 de março de 2014, delibera: 

 

1. Reafirmar a sua rejeição pelo processo de privatização da EGF/AMARSUL desencadeado pelo 

Governo, reafirmando perante o Governo, a Assembleia da República e os Grupos Parlamentares da 

Assembleia da República a sua firme determinação em não aceitar a privatização de 51% do capital 

público da AMARSUL – Empresa de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos. 

 

2. Afirmar a sua rejeição pela imposição de fatores artificiais de regulação tarifária, totalmente 

estranhos às decisões do Município legitimamente adotadas no quadro das suas competências e 

atribuições próprias legalmente e constitucionalmente consagradas, introduzidos pelas novas 

competências e atribuições da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) nos 

novos estatutos daquela entidade, os quais se traduzirão inevitavelmente no aumento dos custos do 

serviço prestado e da fatura mensal apresentada às famílias, em claro prejuízo dos municípios e das 

populações. 

 

3. Exigir ao Governo que se disponibilize para aprofundar o diálogo com os Municípios da Península de 

Setúbal, no sentido de ser encontrada uma solução adequada ao futuro do sistema multimunicipal 

AMARSUL compatível com os reais interesses das partes envolvidas, e sobretudo respeitando os 

legítimos interesses das populações dos Concelhos da Península, em particular do Concelho da 

Moita. 

 

4. Apelar à luta das autarquias locais, das populações e dos trabalhadores do Concelho da Moita no 

sentido de travar as intenções de transformação de um serviço público essencial e indispensável para 
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o desenvolvimento da região e do país, num sistema em que o lucro para o capital se constitua como 

o único e último objetivo.” 

 

 

 

Intervieram na análise desta moção: 

 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Manifestou a sua concordância a esta tomada de posição, referindo 

“eu penso que estes processos de privatização não têm qualquer cabimento porque não se vê neles uma 

melhoria na qualidade do serviço à população e acaba por haver aqui interesses encobertos que de certa 

forma, eles ao executarem-se, as populações ficam na mão de interesses que neste momento são obscuros 

e quando isto tiver na mão, completamente nas privatizações, então nós vamos ver a qualidade dos 

serviços, as tarifas,   toda a parte e contributo da população a serem exigidos e a aumentarem.” 

Sugeriu ainda que esta tomada de posição seja transposta para a população por forma a ser mais visível e 

abrangente. Mais uma vez, continuou, “este Governo vem no sentido de destruir tudo o que é algum sinal 

de Estado Social.”  

 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Referiu que os Vereadores do PS irão votar favoravelmente esta tomada de 

posição e que “ao atribuir-se estas tarefas a empresas privadas não há o menor interesse em favorecer as 

populações locais, bem pelo contrário, quem irá pagar toda a mais-valia que as empresas privadas vão 

receber, serão as populações.  

Disse ainda concordar com as palavras do Sr. Vereador Joaquim Raminhos e ser altura, depois desta 

aprovação,  de alertarmos a população e levarmos a população a estar connosco e a estar contra estas 

tomadas de posição do Governo central que “cheiram mal”. 

 

 

Após as diversas intervenções sobre o assunto, foi a mesma submetida a votação de que  resultou a sua 

aprovação por unanimidade. 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Concretamente  e concluindo, sobre a questão da Quinta da Fonte da 

Prata, referiu: 

“Aquilo que eu percebi é que eventualmente, se houvesse neste momento a prática da modalidade em 

termos de treino,  seria na Escola Básica da Fonte da Prata, aquela escola que vai até ao 4.º ano do 1.º 

Ciclo, deduzi que, ou é nessa escola que estão a treinar, ou nem sequer há condições para treinar nessa 

escola,  que já foi levantada a questão do “Zeca Afonso”, mas que não há espaço/horário neste momento, 

e quanto aos polidesportivos ainda há muito que esperar, segundo o que percebi.” 

 

 

O Sr. Vice-Presidente – Respondeu dizendo que a não utilização da escola mencionada, é só no interior. 

No exterior pode ser utilizada. 

 

Em relação ao Pavilhão Zeca Afonso existe um calendário que é feito por volta de Maio, portanto já 

estava feito – o que existe são as vagas entre os jogos (sábado à tarde e domingo de manhã são os 

períodos dos jogos calendarizados pela Associação). Em relação ao Pavilhão Municipal, disse, tem já o 

calendário feito, porém tem mais brechas. 

 

 

    

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita, foi apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 
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1. ALTERAÇÃO AOS ARTIGOS 1.º, 17.º, 20.º E 25.º  DOS ESTATUTOS DA CD – ARICD REDE 

INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO, ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICÍPIOS 

 

 

“Na sequência do trabalho desenvolvido pelo Município da Moita, em matéria de cooperação com o Tarrafal e 

pela vontade expressa de trabalhar em rede, nomeadamente com outras autarquias e agentes de 

desenvolvimento, a Câmara Municipal da Moita aderiu, em janeiro de 2011, conjuntamente com os municípios 

da Amadora, Arraiolos, Cascais, Faro, Grândola, Loures, Maia, Marinha Grande, Miranda do Corvo, Odivelas, 

Oeiras, Palmela, Seixal e Setúbal, ao projeto “Redes para o desenvolvimento: da geminação a uma cooperação 

mais eficiente”, no âmbito do qual foi criada uma “Rede Intermunicipal de Cooperação para o 

Desenvolvimento” nacional, cuja finalidade é a otimização e partilha de recursos e um maior alcance e 

significado para iniciativas conjuntas de melhoria das condições de vida das populações dos municípios dos 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

Consequentemente, o Município da Moita foi, assim, um dos 13 municípios portugueses que integraram, no dia 

15 de março de 2013, a primeira rede intermunicipal de cooperação para o desenvolvimento, promovida pelo 

Instituto Marquês de Valle Flôr, com o apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que, desde 

então, desenvolve uma atividade de relevante interesse público, onde, por exemplo, se destaca a troca de 

experiências e informações de natureza técnica entre os seus membros ou, não menos importante, a 

sensibilização do papel dos municípios portugueses para a cooperação e desenvolvimento. 

Neste sentido, mantendo-se absolutamente válidos os pressupostos e objetivos que presidiram à constituição 

desta Rede, com a entrada em vigor da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, é proposto uma alteração a um dos 

artigos, para a adequação ao normativo legal da referida rede intermunicipal.  

 

Ao mesmo tempo, tendo presente as deliberações da 1ª Assembleia Intermunicipal Extraordinária, de 17 março 

de 2014, são igualmente sugeridas outras alterações estatutárias, que visam garantir a eficácia e bom 

funcionamento dos órgãos.  

 

A saber: 

 

- Haverá que alterar a denominação respetiva, tendo presente alínea a) do número 1 do Artigo 109.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, passando incluir a menção “ associação de municípios, como consta na proposta 

de alteração para o Artigo 1.º (denominação);  

 

- A convocatória, para as reuniões da Assembleia Intermunicipal, passará, de acordo com a proposta de nova 

redação do número 3, do Artigo 17.º, a ser efetuada por ofício ou por correio eletrónico; 

 

- E, por fim, é, ao mesmo tempo, suscitada a necessidade de alterar dois artigos dos atuais estatutos - artigos 

20.º e 25.º - para que, no âmbito da definição dos órgãos da associação (Conselho Executivo e Conselho 

Fiscal), a duração dos mandatos seja igual à dos mandatos para os órgãos municipais. 

 

Assim, tratando-se somente de adequar a atividade da Associação ao quadro legal vigente, bem como à sua 

dinâmica, anexa-se, para os devidos efeitos, a proposta de novos estatutos, além de uma breve informação 

técnica elaborada pelo competente secretariado técnico.” 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, devendo ser submetida à Assembleia Municipal. 

 
 

 

 

As propostas seguintes, numeradas de 2 a 4 foram  apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. 
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2. PROPOSTA  DE  PROTOCOLO  A  CELEBRAR  COM  A  ESCOLA  BÁSICA  JOSÉ  AFONSO – 

PROJECTO FÉRIAS JOVENS 2014 

 
 
“O projecto Férias Jovens é um programa de ocupação dos tempos livres, que se realiza no período do 

verão, e é dirigido a crianças e jovens dos 8 aos 14 anos. Desenvolve um serviço de grande utilidade às 

famílias, indo ao encontro da necessidade de ocupação dos tempos livres durante as férias estivais, e 

permite a crianças e jovens a participação num programa diversificado de actividades como idas à praia, 

ao campo, à piscina, visitas a equipamentos culturais, ateliês de artes, desporto, entre outras. O contacto 

com a arte e com a cultura é um dos pressupostos do projecto, quer ao nível da 

concepção/experimentação, quer ao nível da fruição, pois esta é uma área menos explorada nos contextos 

educativos formais (escola, formação profissional), não descurando o desporto, o ambiente e a ciência, 

áreas habitualmente presentes nos programas desenvolvidos. Em suma, o projecto Férias Jovens tem 

como finalidade proporcionar o desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos participantes 

através da educação pela arte e pela cultura, integrando as componentes ambientais e desportivas, e 

assume como objectivos gerais: 

• Promover a cooperação, a entreajuda e o espírito de equipa, recorrendo ao sentido de justiça, 

reciprocidade e solidariedade entre os participantes, e destes com toda a equipa, numa lógica 

humanista; 

• Fomentar a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças e jovens, apelando à participação 

activa nas diferentes actividades; 

• Promover o sentido crítico e de responsabilidade social das crianças e jovens; 

• Proporcionar momentos de lazer e divertimento; 

• Estimular o gosto, a propensão e a aptidão dos participantes para as actividades culturais, 

artísticas, ambientais e desportivas. 

São abrangidas um total de cerca de 300 crianças, em três turnos, de duas semanas cada. Aos 

participantes são asseguradas refeições diárias (lanche manhã, almoço e lanche tarde), transporte para a 

escola e para as actividades, fruição de um conjunto variado de actividades lúdico-pedagógicas (cultura, 

desporto, ambiente, ciências, etc.), seguro de acidentes pessoais, e monitores qualificados afectos ao 

grupo em que o participante está integrado. As inscrições contemplam um apoio às crianças e jovens 

abrangidos pelos escalões 1 e 2 de abono de família (Segurança Social), e a todas as crianças e jovens que 

tenham irmãos a participar, garantindo um valor de inscrição acessível. 

 

Pelas características do projecto e pelo seu papel na comunidade torna-se fundamental, numa perspectiva 

de criação de redes de parceria, mas também de optimização de recursos, o envolvimento de outras 

instituições, o que contribui para os objectivos de eficácia, eficiência e alarga o impacto na comunidade. 

 

Considerando que a Escola Básica José Afonso, em Alhos Vedros, apresenta as melhores condições em 

termos de infra-estruturas (refeitório com gestão autónoma, pavilhão desportivo, polidesportivos 

exteriores), e de localização central, que facilita, através dos transportes disponibilizados, o deslocamento 

dos jovens e crianças de todas as outras freguesias do concelho para o local sede do projeto, propõe-se 

estabelecer com esta escola um protocolo, mediante o qual a Escola acolhe nas suas instalações o projecto 

e garante o fornecimento de todas as refeições, através de um apoio a atribuir pela Autarquia.  

 

Assim, e considerando que a celebração deste protocolo é determinante para a prossecução do Projecto 

Férias Jovens, propõe-se qua ao abrigo do Decreto-Lei n.º 32/2011, de 7 de Março a Câmara Municipal 

delibere aprovar a celebração do protocolo com a Escola Básica José Afonso, situada no Bairro das 

Morçoas, 2860-089 Alhos Vedros, cuja minuta se anexa a esta proposta e que dela faz parte integrante, ao 
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abrigo do disposto nas alíneas d), e) e f) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea u) do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. A verba tem cabimento na rubrica “Férias Jovens – 03 0602030573”, 

no valor de € 16.000 (dezasseis mil euros).  

 

Em anexo, a proposta de Protocolo.” 

 

 

A proposta supra bem como o Protocolo que se anexa e desta acta fica a fazer parte integrante, foi 

aprovada por unanimidade. 

 

 
 
3. PROPOSTA DE VALOR DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJECTO FÉRIAS 

JOVENS. 

“O projecto Férias Jovens é um programa de ocupação dos tempos livres, que se realiza no período do 

verão, e é dirigido a crianças e jovens dos 8 aos 14 anos. Desenvolve um serviço de grande utilidade às 

famílias, indo ao encontro da necessidade de ocupação dos tempos livres durante as férias estivais, e 

permite a crianças e jovens a participação num programa diversificado de actividades como idas à praia, 

ao campo, à piscina, visitas a equipamentos culturais, ateliês de artes, desporto, entre outras. O contacto 

com a arte e com a cultura é um dos pressupostos do projecto, quer ao nível da 

concepção/experimentação, quer ao nível da fruição, pois esta é uma área menos explorada nos contextos 

educativos formais (escola, formação profissional), não descurando o desporto, o ambiente e a ciência, 

áreas habitualmente presentes nos programas desenvolvidos. Em suma, o projecto Férias Jovens tem 

como finalidade proporcionar o desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos participantes 

através da educação pela arte e pela cultura, integrando as componentes ambientais e desportivas, e 

assume como objectivos gerais: 

• Promover a cooperação, a entreajuda e o espírito de equipa, recorrendo ao sentido de justiça, 

reciprocidade e solidariedade entre os participantes, e destes com toda a equipa, numa lógica 

humanista; 

• Fomentar a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças e jovens, apelando à participação 

activa nas diferentes actividades; 

• Promover o sentido crítico e de responsabilidade social das crianças e jovens; 

• Proporcionar momentos de lazer e divertimento; 

• Estimular o gosto, a propensão e a aptidão dos participantes para as actividades culturais, 

artísticas, ambientais e desportivas. 

Posto isto, e considerando que os participantes usufruem, durante duas semanas, de refeições (lanche 

manhã, almoço e lanche tarde), transporte para a escola e para as actividades (autocarros municipais e 

alugados), fruição de um conjunto variado de actividades lúdico-pedagógicas (cultura, desporto, 

ambiente, ciências, etc.) - que implica a aquisição de materiais diversos -, são abrangidos por um seguro 

de acidentes pessoais, e têm afectos, ao grupo em que estão integrados, monitores qualificados - recursos 

humanos internos e contratação ao exterior -, e que a estes aspectos estão associados custos, propõe-se a 

definição de um valor de inscrição. 

Tendo em conta o papel social desempenhado pelo projecto, e de forma a garantir o acesso às famílias 

com menores recursos socioeconómicos, propõe-se a definição de descontos a partir de dois critérios: 

escalão de abono de família e irmãos inscritos no projecto. Deste modo, fica salvaguardada a participação 

de todas as famílias, mesmo as de crianças e jovens que tenham irmãos com idade para participar no 

projecto. 

Numa perspectiva de custo-benefício que tem em linha de conta os encargos decorrentes do projecto, e a 

dimensão e a complexidade logística das Férias Jovens, ao abranger cerca de 300 crianças e jovens dos 8 

aos 14 anos, durante um período de seis semanas, considera-se que os valores de inscrição abaixo 

propostos são vantajosos para qualquer participante, e garantem, através da política de descontos, a 

acessibilidade do projecto a toda a comunidade. 
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Face ao exposto, e atendendo aos encargos descritos, propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo e nos 

termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, delibere 

fixar os seguintes valores de inscrição nas Férias Jovens: 

• Valor da inscrição: € 50 (cinquenta euros). 

• Alunos abrangidos pelo escalão 1 de Abono de Família (mediante entrega obrigatória de 

documento comprovativo actualizado da Segurança Social): € 12,50 (doze euros e meio). 

• Alunos abrangidos pelo escalão 2 de Abono de Família (mediante entrega obrigatória de 

documento comprovativo actualizado da Segurança Social): € 25 (vinte e cinco euros). 

• 15% de desconto na inscrição de irmãos, aplicável na inscrição de € 50, e nas inscrições 

abrangidas pelos escalões 1 ou 2 de Abono de Família (Segurança Social).” 

 

Intervieram na discussão desta proposta: 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Perguntou, sendo conhecido que existem imensas famílias onde todo o 

agregado familiar vive em condições quase de miséria. Sendo que há muitos casais onde apenas o 

rendimento mínimo de inserção é o dinheiro de que dispõem (que como sabemos é um valor curtíssimo), 

se está previsto, caso isso seja demonstrado,  se os filhos desses casais terão acesso a estas férias jovens 

não pagando qualquer valor – criando um 4.º escalão – prevendo a possibilidade de ajudar casais que, (“e 

eu tenho a certeza que há imensos casais”, disse), não  têm a possibilidade de pagar um tostão que seja. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Respondeu que existe a possibilidade de uma redução de 50% no valor aos 

jovens que são abrangidos pelo escalão “B” da Acção Social Escolar  e 75 % de  redução para aqueles 

que são abrangidos pelo escalão “A”, não estando prevista a isenção total. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Complementou a intervenção do Sr. Vitor Duarte questionando se nos 

anos anteriores o número de jovens que praticaram estas férias que foram abrangidos no escalão 1 e 2, ou 

seja ter um pouco a sensação de qual é a quantidade de jovens que é abrangida no âmbito destes escalões. 

Quase que limite perguntaríamos “É possível que com uma grande procura que todos os jovens sejam do 

escalão 1 ou se existe a noção que  muitos jovens que nem sequer entram porque não podem pagar o 

escalão mais baixo.” 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Pela qualidade do projecto (que é excelente) e oferta  disse que as “Férias 

Jovens” não têm rival em qualquer organização privada que aconteça no Município e é ela própria 

bastante mais barata do que aquilo que é praticado até noutros municípios. 

 

 

A Sr.ª Vereadora Vivina Nunes – Reforçou as intervenções anteriores  referindo que a par das “Férias 

Jovens” existe, no Município,  oferta por parte de algumas IPSs  e de algumas instituições de férias para 

crianças carenciadas. Por exemplo a Fundação Santa Rafaela Maria promove férias jovens e a Câmara, 

enquanto parceira, também ajuda nas deslocações dos meninos. 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Fez referência ao facto de o Sr. Presidente da Câmara dizer que nos 

escalões de inscrição das Férias Jovens não está prevista a isenção total e comparou com o primeiro 

escalão da Acção Social Escolar – refeições escolares - em que os alunos não pagam nada considerando a 

insuficiência económica. Assim, disse e tendo em conta que existirão muitas crianças, que provavelmente 

passam muitas dificuldades, mesmo a nível alimentar, provavelmente esta seria uma forma de ajudar, sem 

que ficasse muito caro para o Município. 
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O Sr. Presidente da Câmara – Mencionou que a força política que representa, à excepção talvez do Sr. 

Vereador Joaquim Raminhos, é a única que defende que o ensino básico deveria ser gratuito, e o facto de 

as refeições serem comparticipadas insere-se perfeitamente naquilo que entendem ser o dever do Estado 

para com o sistema de Ensino. 

Agora, disse, o programa em questão, disse não é ensino nem educação, muito menos um acto de 

caridade: é um projecto de animação, de oferecer aos jovens e crianças umas férias em que tenham uma 

vertente lúdica, desportiva, cultural, em que os enriqueça enquanto jovens e enquanto pessoas, e é 

também um apoio às famílias que durante duas semanas possam proporcionar às suas crianças uma 

actividade enriquecedora. 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

4.  PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À CACAV – CÍRCULO DE  ANIMAÇÃO 

CULTURAL DE ALHOS VEDROS 

 

 

“ O concelho da Moita comemora  durante o ano de 2014  os 500 anos da outorga  do Foral Manuelino à 

vila de Alhos Vedros. Para a elaboração do programa de comemorações foi constituída uma comissão 

executiva  composta pelas seguintes entidades: Câmara Municipal da Moita, Junta de Freguesia de Alhos 

Vedros, Agrupamento de Escolas José Afonso, Igreja Paroquial de Alhos Vedros, Alius Vetus – 

Associação Cultural História e Património e CACAV – Círculo de Animação Cultural de Alhos Vedros. 

 

No âmbito do programa de comemorações está previsto a realização do Concurso Fotográfico  “Alhos 

Vedros Vila Antiga”, nos próximos dias 3 e 4 de Maio. 

 

O Concurso Fotográfico é uma actividade promovida e organizada pela CACAV – Círculo de Animação 

Cultural de Alhos Vedros. 

 

Reconhecendo o papel social desempenhado  pelo movimento associativo, enquanto espaço de 

participação e criatividade, e tendo em conta a importância das parcerias entre  instituições, bem como a 

dinamização deste tipo de atividades culturais, propomos, a atribuição de um apoio financeiro, no valor 

de 300,00 € (trezentos euros), ao CACAV – Círculo de Animação Cultural de Alhos vedros para 

atribuição do 1.º Prémio do concurso. Esta despesa deverá onerar a rubrica Comemorações 500 anos do 

Foral de Alhos Vedros – 03.06.02.03.05.83.” 

 

 

A proposta supra foi aprovada por unanimidade , sem que tenham participado na votação os Srs. 

Vereadores Joaquim Raminhos e Edgar Cantante em virtude de pertencerem aos Órgãos Sociais da 

instituição em apreço. 

 

 

 

A proposta infra transcrita foi apresentada pela Sra. Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

5. ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA ATRIBUIÇÃO EM REGIME DE 

ARRENDAMENTO DE FOGOS PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. 

 

 

“No âmbito das competências referentes à gestão do parque habitacional de propriedade do Município da 

Moita, verifica-se actualmente a existência de 2 fogos vagos. 

Considerando as disposições legais em vigor para atribuição de habitações sociais em regime de 

arrendamento, tendo em vista a concretização do princípio de igualdade e de imparcialidade, proponho a 

abertura de concurso público por classificação com base e ao abrigo do Decreto Regulamentar nº 50/77, 
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de 11 de Agosto, para atribuição de 2 fogos de habitação social a seguir indicados, em regime de renda 

apoiada (Decreto-Lei nº 166/93, de 07 de Maio). 

Lista de fogos vagos a submeter a concurso público: 

2 Fogos T2: 

- Rua das Túlipas, nº. 3, r/c dtº, Vale da Amoreira; 

- Avenida José Almada Negreiros, nº. 17, 2º esqº, Vale da Amoreira 

O concurso deverá ser aberto pelo prazo de 15 dias, sendo a área de influência o concelho da Moita. 

As regras a que obedecerá a entrega dos documentos necessários à participação no concurso, bem como 

as condições de admissão, regras de classificação e tramitação subsequente até à atribuição dos fogos, 

integram o programa de concurso que se propõe para aprovação. 

Legislação aplicável: Decreto-Lei nº 797/76, de 06 de Novembro; Decreto Regulamentar nº 50/77, de 11 

de Agosto; Portaria nº 627/77, de 30 de Setembro; Decreto-Lei nº 166/93, de 07 de Maio.” 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Solicitou alguns esclarecimentos sobre este tipo de processos, 

nomeadamente quantas habitações deste género existem no município, valores de arrendamento, etc.. 

 

Sra. Vereadora  Vivina Nunes – Informou que a incidência deste tipo de casas se situa no Vale da 

Amoreira, mais concretamente no âmbito do PER 3 e 4 (moradias)  e diversos andares na rua das 

moradias. Existem ainda alguns noutras freguesias.  

Mais informou que no total existem 172 fogos de arrendamento: 3 na Moita; para além de conjunto 

centrado na mesma zona existem mais 11 no Vale da Amoreira, 4 no Bairro das Descobertas, 2 no Bairro 

Paixão e 3 em Alhos Vedros.  

As tipologias, continuou, são diversas, desde T2 a T4 e  aquilo que está no programa e os valores, é o que  

decorre do Decreto Regulamentar- o que não quer dizer que seja este o valor das rendas – podem ser 

rendas apoiadas que são reguladas pelo Dec.-Lei  166/93, onde consta que o mínimo das rendas apoiadas 

é 10% do rendimento mínimo mensal (pelo que temos rendas de 4,81€),  e depois, as rendas maiores que 

quase chegam à renda técnica – Que é aquela que pelas suas condições tem um determinado valor - , e 

quando a renda apoiada é muito perto desta renda técnica (muitas vezes até pode ser superior), o que 

prevalece sempre é o valor inferior, ou seja, neste tipo de contratação, o inquilino é sempre privilegiado.  

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

Antes de terminada a reunião,  o Senhor Vereador Vitor Duarte fez questão de deixar a seguinte  

intervenção: 

 

“Da  minha parte, eu sou completamente favorável ao ensino gratuito e universal e completamente a favor 

do ensino público. Jamais estarei contra algo que atente  contra o ensino Público, e para todos.” 

 

 

 

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 trinta minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, 

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

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

em cassetes ficando as mesmas a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

 

 

                                                   

 

           O PRESIDENTE DA CÂMARA               
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                               ________________________________________     

 

 

 


