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Aos doze dias do mês de Março 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 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.  

 

De  notar a ausência do Sr. Vereador Manuel Galvoeira Borges, sendo considerada justificada a falta. 

 

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 informou que a reunião, que se irá iniciar, terá que ser interrompida cerca das 

dezasseis horas para que se formalize, segundo sugestão do Gabinete Jurídico, o acordo para finalização 

dos processos (cassação dos alvarás da Fonte da Prata) que irão ser apresentados no ponto 1 e 2 da Ordem 

do Dia. 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- A Assembleia Municipal da Moita remeteu a lista dos representantes desta Assembleia na Comissão 

Municipal de Toponímia; 

 

- 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.  

 

 

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 Edgar Cantante – Disse querer fazer um pedido, nomeadamente sobre a questão que se passou 

com a qualidade da água, solicitando se seria possível ser feita uma visita, por parte da vereação, às 

instalações de abastecimento, como é óbvio na companhia do vereador do respetivo pelouro, para que 

possam ter uma ideia de como funciona. 

Abordou as questões do ruído nomeadamente a do munícipe que esteve na reunião pública de Câmara a 

expor o problema do bar que se localiza perto da sua habitação. 

  

Sr. Vereador Vítor Duarte – Informou o Sr. Presidente que ainda não lhes foi disponibilizado o computador 

portátil assim como o telemóvel, de serviço, e como havia sido dito que era para ceder, alertou para a 

situação. 

 

Sr. Presidente – Em relação à visita às instalações, atrás solicitada, pensa que sim, que se poderá fazer, até 

porque foi feito no início do mandato uma visita aos serviços, mas aos mais centrais, pensando que é 

interessante todos saberem como estes funcionam tendo sugerido a marcação da visita com o vereador 

responsável por esta área. 

Relativamente à questão do ruído e do exposto pelo munícipe na reunião pública da Câmara Municipal 

voltou a explicar todo o decurso do processo relativamente a essa situação.  

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Disse ser este um assunto importante relembrando o que aconteceu há 

alguns anos em Alhos Vedros com o estabelecimento de café denominado S. Lourenço em que os 

moradores da zona fizeram um processo e um abaixo-assinado e as autoridades também fizeram alguns 

registos dos ruídos e na sequência disso a Câmara Municipal decidiu que o mesmo estabelecimento só 

funcionaria até às vinte e duas horas sendo que por causa da redução de horário o proprietário acabou por 

cessar a atividade porque não conseguia fazer face às despesas, portanto pensa que tudo deve ser bem 

ponderado. 
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Sr. Presidente – Explicou qual a posição das câmaras municipais relativamente à abertura de 

estabelecimentos, desde que entrou em vigor o licenciamento zero, explicando também como funciona a 

atribuição e até redução de horários dos estabelecimentos por parte da Câmara Municipal e relembrou, 

ainda, como decorreu o processo do estabelecimento localizado em Alhos Vedros. 

 

 

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. 

 

 

1. LICENÇA DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO SITO NA QUINTA 

DA FONTE DA PRATA (ATUALMENTE) DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO 

PREDIAL DA MOITA SOB O Nº02701/19990316 DA FREGUESIA DE ALHOS VEDROS, 

TITULADA PELO ALVARÁ Nº2/76, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1976, CASSADO POR 

CADUCIDADE PARCIAL DA MESMA LICENÇA 

 

 

 “Em reunião realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, a Câmara Municipal da Moita deliberou declarar a 

caducidade parcial da licença titulada pelo alvará nº 2/76, emitido no dia 31 de dezembro de 1976, em 

nome de Companhia Imobiliária de Turismo - Comitur, S.A. Fê-lo, com os fundamentos expressos na 

mesma deliberação, nos termos do artº 71º, nº 3, alªs c) e d), do regime jurídico da urbanização e da 

edificação (RJUE),1 porque as obras de urbanização dos nove lotes ainda não edificados não foram 

concluídas no prazo fixado, tendo sido abandonadas há mais de 5 anos pela Fadesa Portugal, SA. Na 

sequência, e por força da competência conferida ao Presidente da Câmara pelo artº 79º, nº1, do RJUE, 

determinei, por despacho de 20 de fevereiro, a cassação do referido alvará. Em cumprimento do disposto no  

artº 79º, nºs 2 e 3, do RJUE, comuniquei a cassação a Conservatória do Registo Predial, requerendo o 

cancelamento do registo dos mesmos nove lotes de terreno, e ao Chefe do Serviço de Finanças da Moita.  

Concluído este procedimento, importa que a Câmara Municipal delibere se se substitui ou não à promotora 

Fadesa Portugal, SA, declarada insolvente, na execução das obras de infraestruturação e arranjos exteriores 

dos referidos lotes não edificados e para os quais não foi aprovado pedido de licença para obras de 

edificação nem apresentada comunicação prévia para esse efeito.  

As obras de urbanização estão caucionadas por garantia bancária assumida pelo NCG Banco, sendo que o 

acordo firmado com este a 19 de Fevereiro findo não vincula o Município a abster-se de executar as 

mesmas obras, a coberto dessa garantia (nº 33369/90/012, no montante atual de € 964.336,14). 

Nos termos do artº 84º, nº 1 [com referência à alª c)], do RJUE, a Câmara Municipal «(….) para 

salvaguarda do património cultural, da qualidade do meio urbano e do meio ambiente, da segurança das 

edificações e do público em geral ou, no caso de obras de urbanização, também para proteção de 

interesses de terceiros adquirentes dos lotes, pode promover a realização das obras por conta do titular do 

alvará (…)».  

No caso é óbvio que não se justifica a substituição da promotora para proteção de interesses de terceiros 

adquirentes de lotes, pois que é próprio NCG Banco que é o proprietário dos lotes em causa. É manifesto 

que não há património cultural a salvaguardar. Os lotes não foram construídos, pelo não há questões de 

segurança de edificações a ponderar. Como é evidenciado no parecer datado de 3 de março do Chefe da 

Divisão de Administração Urbanística, Sr. Arq.º Carlos Matos, que se anexa, a qualidade do meio urbano e 

do meio ambiente também não reclamam a intervenção, pois que que o terreno em causa não se situa dentro 

                                                           
1 - Aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado (pela última vez), pelo Decreto-Lei nº 
26/2010, de 30/3 
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do tecido urbano, mas sim para além do limite deste, cuja expansão iria materializar. Por último, não tendo 

havido ocupação dos lotes, seria de todo inútil e até contraproducente concluir obras de urbanização que se 

degradariam rapidamente com o decorrer do tempo, tornando-se ainda alvo fácil de atos de vandalismo com 

que amiúde nos defrontamos. 

Nestas circunstâncias propõe-se que a Câmara Municipal delibere não se substituir à massa insolvente da 

Fadesa Portugal, SA, na execução das obras de urbanização e, consequentemente, mais delibere liberar a 

mencionada garantia bancária nº 33369/90/012, no montante atual de € 964.336,14.” 

 

 

Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à votação tendo sido aprovada por maioria com três 

abstenções dos Vereadores Vítor Duarte, Edgar Cantante e Joaquim Raminhos: 

 

 

2. LICENÇA DE LOTEAMENTO COM OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PRÉDIO SITO NA QUINTA 

DA FONTE DA PRATA DESCRITO NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DA MOITA 

SOB O Nº3591/20070522 DA FREGUESIA DE ALHOS VEDROS, TITULADA PELO ALVARÁ 

Nº2/2006, DE 24 DE ABRIL DE 2006, CASSADO POR CADUCIDADE DA MESMA LICENÇA 

 

 

“Em reunião realizada no dia 19 de fevereiro de 2014, a Câmara Municipal da Moita deliberou declarar a 

caducidade da licença titulada pelo alvará nº 2/2006, emitido no dia 24 de abril de 2006, em nome de 

Fadesa Portugal, SA. Fê-lo, com os fundamentos expressos na mesma deliberação, nos termos do artº 71º, 

nº 3, alªs c) e d), do regime  jurídico da urbanização e da edificação (RJUE),2 porque as  obras de urbaniza - 

ção não foram concluídas no prazo fixado, tendo sido abandonadas há mais de 4 anos pela Fadesa Portugal, 

SA. Por outro lado, esta sociedade não construiu os equipamentos a que estava obrigada. Na sequência, e 

por força da competência conferida ao Presidente da Câmara pelo artº 79º, nº1, do RJUE, determinei, por 

despacho de 20 de fevereiro, a cassação do referido alvará. Em cumprimento do disposto no artº 79º, nºs 2 e 

3, do RJUE, comuniquei a cassação a Conservatória do Registo Predial, requerendo o cancelamento do 

registo de todos os lotes de terreno constituídos, e ao Chefe do Serviço de Finanças da Moita.  
 

Concluído este procedimento, importa que a Câmara Municipal delibere se se substitui ou não à promotora 

Fadesa Portugal, SA, declarada insolvente, na execução das obras de urbanização e dos equipamentos 

previstos no alvará de loteamento e no contrato de urbanização de 31/03/2006, a ele anexo. 
 

 As obras de urbanização estão caucionadas por garantias bancárias assumidas pelo NCG Banco, sendo que 

o acordo firmado com este a 19 de Fevereiro findo não vincula o Município a abster-se de executar as obras 

de urbanização e os equipamentos, a coberto das garantias para tanto prestadas (garantias nºs 33369/90/007, 

33369/90/008 e 33369/90/009, nos montantes atuais de € 3.866.457,57, € 150.000,00 e de € 5.625.204,92, 

respetivamente). 
 

Nos termos do artº 84º, nº 1 [com referência à alª c)], do RJUE, a Câmara Municipal «(….) para 

salvaguarda do património cultural, da qualidade do meio urbano e do meio ambiente, da segurança das 

edificações e do público em geral ou, no caso de obras de urbanização, também para proteção de 

interesses de terceiros adquirentes dos lotes, pode promover a realização das obras por conta do titular do 

alvará (…)». 
  

No caso é óbvio que não se justifica a substituição da promotora para proteção de interesses de 

terceiros adquirentes de lotes, pois que é próprio NCG Banco que é o proprietário de todos os lotes. É 

manifesto que não há património cultural a salvaguardar. Os lotes não foram construídos, pelo não há 

questões de segurança de edificações a ponderar. Como é evidenciado no parecer datado de 3 de março do 

Chefe da Divisão de Administração Urbanística, Sr. Arq.º Carlos Matos, que se anexa, a qualidade do meio 

urbano e do meio ambiente também não reclamam a intervenção, pois que o terreno em causa não se situa 

dentro do tecido urbano, mas sim para além do limite deste, cuja expansão iria materializar. Não tendo 

havido ocupação dos lotes, seria de todo inútil e até contraproducente concluir as obras  de  urbanização  no  

                                                           
2 - Aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, alterado e republicado (pela última vez), pelo Decreto-Lei nº 
26/2010, de 30/3 
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interior da área do loteamento, pois que se degradariam rapidamente com o decorrer do tempo, tornando-se 

ainda alvo fácil de atos de vandalismo com que amiúde nos defrontamos. Quanto às obras exteriores ao 

prédio e aos equipamentos por comparticipar ou construir, também não se justifica a substituição, como é 

referido no mesmo parecer do Sr. Arq.º Carlos Matos. Com efeito, as obras e os equipamentos iriam servir 

uma população que já não se vai fixar nos 1549 fogos e nas unidades comerciais (somando 5.570,38 m2) 

cuja construção não vai ser feita. Acresce quanto aos equipamentos que a sua construção seria de todo 

desaconselhável, pois que sem uma efetiva utilização representaria uma substancial deseconomia, pelos 

custos de gestão e manutenção que envolveria, e potenciaria ainda sua fácil degradação. 
  

Em face do exposto, torna-se outrossim impossível o cumprimento do mencionado contrato de 

urbanização celebrado com a Fadesa Portugal, SA, pelo que é de o considerar como extinto. 

 

Neste momento estão retidas pela Câmara Municipal, ao abrigo do artº 54º do RJUE, quantias 

residuais de cauções para correção de deficiências detetadas e, num caso, das que venham eventualmente a 

surgir no prazo de garantia da obra, no valor somado de € 46.510,00. Concretamente: € 530,00, 

correspondente ao valor da correção de deficiência na parte da obra de reperfilamento da Rua Paz e Estrada 

dos Espanhóis ainda não recebida definitivamente; € 8.480,00, correspondente ao valor da correção de 

deficiência na parte da obra da rede (exterior) de abastecimento de água ainda não recebida 

definitivamente; € 37.500,00, correspondentes a 15% do montante inicial da caução fixada em função do 

custo do furo de captação de água para abastecimento público, sito no lugar da Mãe d`Água, que se 

encontra em pleno funcionamento. Nos termos da cláusula 4.1 do acordo firmado com o NCG Banco, os 

valores retidos das cauções prestadas serão deduzidos  na compensação a receber pelo  Município, no mon - 

tante global de € 3.108.000,00 (três milhões, cento e oito mil euros). Dada a expressão financeira da 

compensação e o valor das reparações a fazer e da retenção para o furo de captação, que poderá nem ser 

necessária, é mais favorável ao Município liberar integralmente as cauções. 

 

Nestas circunstâncias propõe-se que a Câmara Municipal delibere: 

 

a) Não se substituir à massa insolvente da Fadesa Portugal, SA, na execução das obras de 

urbanização e na construção dos equipamentos; 

b) Reconhecer a extinção do contrato de urbanização de 31/03/2006, anexo ao alvará nº 2/2006, por 

impossibilidade de cumprimento; 

c) Liberar as mencionadas garantias bancárias nºs 33369/90/007, 33369/90/008 e 33369/90/009, 

nos montantes atuais de € 3.866.457,57, € 150.000,00 e de € 5.625.204,92, respetivamente.” 

 

Após a apresentação e explicação de ambas as propostas foram as mesmas colocadas à discussão com as 

seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Sobre as duas propostas apresentadas disse que, à semelhança do que 

fizeram nas outras fases que antecederam esta, ir-se-ão abster, no entanto questionou se já se pensou qual 

será a aplicação que se irá dar a esta receita extraordinária e em caso da resposta ser afirmativa questiona 

ainda se está prevista que uma parte da mesma receita seja aplicada em algumas melhorias e arranjos na 

Quinta da Fonte da Prata.  

 

Sr. Presidente – Sobre as questões que foram colocadas disse que esta receita extraordinária vai ser 

enquadrada e vai permitir dar-se cumprimento aquilo que é o programa de atuação para o mandato, que foi 

o proposto pela CDU no seu programa eleitoral, na medida em que for suficiente porque não o é para tudo, 

no entanto informou qua ainda não está definido um calendário exato para a sua utilização, nem exatamente 

que investimentos vai cobrir. 

Sobre as intervenções na Quinta da Fonte da Prata tem-se estado a procurar dar respostas às insuficiências 

que ali foram detetadas e às situações que ficaram incumpridas das obrigações dos urbanizadores, 

designadamente já se iniciou a construção dos campos polidesportivos, está a ser feito o trabalho preliminar 

necessário para assinar a garantia bancária que ainda subsiste relativamente aos arranjos na urbanização 

nova, nomeadamente a reposição de árvores, de passeios e de uma série de coisas que ficaram mal feitas 

nos arranjos exteriores, da parte que está construída, e que vão ser  objeto  dessa  garantia  bancária.  Outras  
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intervenções de algum acompanhamento que ali vai sendo feito vão sendo feitas na base da intervenção 

normal dos serviços da Câmara Municipal. 

 

 

Após a apresentação e discussão foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por maioria com 

três abstenções dos Vereadores Vítor Duarte, Edgar Cantante e Joaquim Raminhos. 

  

  
 

3. ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS AOS GRUPOS DE FORCADOS 

 

 

“Os grupos de forcados do Município da Moita são uma referência, a nível nacional e internacional, no seio 

da actividade tauromáquica. Um reconhecimento que advém da aficion das gentes da Moita e da valentia 

dos jovens moços de forcados e toureiros apeados, que ao longo de décadas foram cimentando a cultura e 

tradição da tauromaquia popular. 

 

A forcadagem, que tem levado o nome do nosso concelho além fronteiras, é a vertente taurina com menos 

apoios e benefícios, pelo que a Câmara Municipal da Moita, consciente das dificuldades que estes grupos 

enfrentam e conhecedora da dedicação e orgulho com que envergam a sua jaqueta, propõe a atribuição dos 

subsídios a seguir indicados: 

 

Entidade 2014 (€) 

Grupo de Forcados Amadores do Aposento da Moita € 750,00 

Grupo de Forcados Amadores da Moita € 600,00  

 

Os vários apoios financeiros perfazem um total de € 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta euros) e estão 

previstos na rubrica com a classificação 2.5.2003/251.17 das Grandes Opções do Plano, e na rubrica 

Orçamental 03/04.07.01.02.99 – Apoio a Associações Culturais e Desportivas.” 

 

 

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

 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Em relação ao tema da atribuição de subsídios ao movimento 

associativo, em termos gerais, disse que deveria haver uma clarificação sobre a forma como está a ser feito 

em algumas atividades, porque as coletividades têm um Plano Anual das suas atividades que se inicia no 

princípio do ano e os apoios que são atribuídos pela Câmara Municipal chegam sempre de uma forma 

muito tardia, pensando que deveria haver essa mesma clarificação, até porque existe um Regulamento do 

apoio ao movimento associativo, não sabendo se este não estará a precisar de algum acerto e as 

coletividades também deveriam apresentar o seu Plano no início do ano e com isso elevarem o nível da sua 

organização. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Questionou se este apoio tem alguma coisa a ver com o que foi aprovado no 

início do ano para o Grupo de Forcados. 

 

Sr. Presidente – Informou que já foi aprovado com este executivo, no final do ano transato, estes apoios 

mas eram os atribuídos para 2013, uma vez que não tinham sido aprovados em devido tempo, estes que 

foram agora propostos referem-se aos apoios para o ano em curso e é um único apoio que é dado a estes 

dois grupos. 

Quanto ao dito pelo Sr. Vereador Joaquim Raminhos realmente é importante para as associações que os 

apoios, aquilo que é as suas atividades regulares, sejam feitos numa altura em que permitam apoiar essa 

atividade regular e não como aconteceu em, pelo menos, dois anos consecutivos em que os apoios foram 

dados no final do ano ou até já no ano seguinte, no entanto esclareceu que isso deveu-se a situações 

conjunturais de extremas dificuldades financeiras e de tesouraria que a Câmara Municipal teve nos anos em  
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que se iniciou o “programa de ajuste”, ou seja 2010 a 2012, no ano transato já se começaram a regularizar e 

este ano ficará tudo regularizado, ou seja os Planos de Atividades serão apresentados pelas coletividades no 

início do ano, serão aprovados até ao mês de Abril, para que sejam pagos entre Abril e Maio. O que sai fora 

das regras atrás citadas são os apoios pontuais, a iniciativas pontuais e concretas, que acompanham mais ou 

menos a época desses mesmos acontecimentos, dando exemplos como o apoio à “Semana Alentejana”, ou 

o apoio a um atleta, entre outros. 

 

 

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

 

 

4. PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA 

MOITA 

 

 

“Em 1999, a Câmara Municipal da Moita e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita 

estabeleceram um protocolo de colaboração para a salvaguarda da protecção civil e da segurança da 

população do concelho, no âmbito das respectivas competências.  

Atendendo à sua relevância, o acordo tem sido sucessivamente renovado e actualizado, com o objectivo 

cimeiro de assegurar a manutenção de um Grupo de Intervenção Permanente e subsidiar a aquisição de 

equipamentos à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita a quem é reconhecido o 

mérito e empenho no trabalho desenvolvido na proteção e defesa das populações. 

 

Assim, propõe a renovação do protocolo conforme documento em anexo. 

 

Os vários apoios financeiros perfazem um total de € 135.000 (cento e trinta e cinco mil euros) e estão 

previstos na rubrica com a classificação 121.9/01.02. 04.07.01.01 das Grandes Opções do Plano, e na 

rubrica Orçamental  121.12/01.02.08.07.01.01.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

5. RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA A GESTÃO E UTILIZAÇÃO DO PA-

VILHÃO DESPORTIVA DA EB2, 3 JOSÉ AFONSO 

 

 

“Quando da conclusão da construção e entrada em funcionamento do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 José 

Afonso foi estabelecido um acordo de colaboração com o Agrupamento de Escolas José Afonso e a Câmara 

Municipal da Moita, que prevê e estabelece as condições de gestão e utilização do Pavilhão Desportivo.  

 

Considerando um estudo realizado (com base nos custos com pessoal e consumos mensais de electricidade, 

gás e água) e a percentagem de tempo de utilização que o Pavilhão Desportivo da E.B.2,3 José Afonso está 

afecto à Câmara Municipal da Moita, concluímos que o valor a transferir mensalmente para a Escola Básica 

de 2º e 3º Ciclos José Afonso é de 2 500 € (dois mil e quinhentos euros), perfazendo um total anual de 

30.000 € (trinta mil euros). 

 

Propõe-se a renovação deste acordo para o período 2014/2017, e a autorização para a transferência mensal 

do montante referido. 

 

Este encargo financeiro tem cabimento na rubrica 03.04.07.01.02.99 – Instituições sem Fins Lucrativos – 

Outros 252/24.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Questionou se as coletividades e associações necessitarem de usar este e outros 

equipamentos se fazem algum pagamento e se existe alguma preocupação em equilibrar os mesmos para 

que estes não possam vir colocar a questão de terem um tratamento diferenciado. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que os equipamentos desportivos municipais tem taxas de utilização previstas 

em Regulamento Municipal, que são iguais para todos independentemente da modalidade que for praticada, 

e existe isenção para o que são os escalões de formação, outras situações existentes que são os pavilhões 

escolares que são utilizados por clubes tem taxas que são definidas pelas próprias escolas. 

 

Sr. Vice-Presidente – Informou que todos os pedidos e toda a utilização dos equipamentos desportivos são 

geridos todos os anos e é feito um novo plano/mapa para que se encontre consensos na gestão dos mesmos, 

dando alguns exemplos.  

 

 

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

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada, e explicada, pela Srª Vereadora Vivina Nunes. 

 

 

6. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ÀS ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCA-

ÇÃO PRÉ-ESCOLAR AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO DA CENTRAL DE COMPRAS 

ELECTRÓNICAS DA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

- ABERTURA DE PROCEDIMENTO, DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PREVISTAS NOS AR-

TIGOS 50º, 61º E 64º DO CCP, NO JÚRI DO PROCEDIMENTO 

 

 

“O Município da Moita aderiu à unidade de compras eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa, por 

despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 4 de junho de 2008. 

 

Esta unidade de compras eletrónicas tinha como finalidade inicial a obtenção de propostas de fornecimento 

de bens e serviços, de acordo com o previsto no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 

entretanto revogado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro. 

 

A unidade de compras eletrónicas foi transformada em central de compras nos termos do disposto nos 

artigos 260.º a 262.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de Janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de Outubro, e posteriormente 

alterado pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril e pelo Decreto-Lei 131/2010 de 14 de Dezembro, pela Lei n.º 

64-B/2011 de 30 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de julho e pelo n.º 2, do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.º 200/2008, de 9 de outubro, por proposta da Junta Metropolitana datada de 20 de novembro 

de 2008. 

  

Em simultâneo foi também aprovado o regulamento orgânico e de funcionamento da Central de Compras 

Electrónicas da Área Metropolitana de Lisboa (CCE-AML). 

 

O Município da Moita está abrangido pela Central de Compras Electrónicas da Área Metropolitana de 

Lisboa de acordo com o vertido no n.º 1 do artigo 7.º do seu regulamento orgânico e de funcionamento. 

 

A Central de Compras Electrónicas da Área Metropolitana de Lisboa tem como objetivo, entre outros, a 

celebração de acordos quadro, com vista à futura celebração de contratos de aquisição de bens e serviços. 

 

A Central de Compras Electrónicas da Área Metropolitana de Lisboa desenvolveu um concurso público 

internacional, com o objectivo de celebrar um Acordo Quadro para a selecção de fornecedores de refeições 

escolares, para todos os municípios que integram a referida central de compras. 
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Dado que o concurso público internacional adjudicado pelo Município da Moita em 2011 termina no final 

do presente ano letivo, torna-se necessário iniciarmos um novo procedimento para os próximos 3 anos. 

 

Face ao exposto e ao abrigo do Acordo Quadro melhor identificado em epígrafe, 

É intenção do Município celebrar um contrato para fornecimento diário de refeições escolares às escolas de 

1.º ciclo do ensino básico e de educação pré-escolar da rede pública do Município da Moita, pelo período 

de 3 anos letivos, para os seguintes lotes:  

 

a) Lote 1 – Fornecimento e distribuição de refeições escolares em regime de confeção local, 

colocando o pessoal exigido para a boa prestação do serviço, de acordo com a caracterização 

técnica. 

 

b) Lote 3 – Fornecimento de refeições escolares transportadas a quente, com recurso a utensílios inox 

ou palamenta descartável para efeitos a distribuição. 

 
 

Assim,  

 

Propõe-se que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, da qual faz parte integrante, delibere:  

 

 

1 - Contratar e autorizar a realização da despesa inerente ao contrato a celebrar 

 

Nos termos do n.º 1, do artigo 36.º do CCP contratar o fornecimento de refeições, pelo período de três anos 

letivos, ao abrigo do “Acordo Quadro para fornecimento de refeições escolares da central de compras da 

área metropolitana de Lisboa”, e autorizar a realização da respetiva despesa.  

 

A despesa inerente ao contrato a celebrar, pelo período de três anos, será de €854.416,89 (Oitocentos e 

cinquenta e quatro mil quatrocentos e dezasseis euros e oitenta e nove cêntimos) + IVA à taxa legal em 

vigor, que perfaz um montante global de € 1.050.932,78 (Um milhão cinquenta mil novecentos e trinta e 

dois euros e setenta e oito cêntimos), considerando a previsão de refeições definida no convite, que as 

mesmas se manterão constantes ao longo do período de vigência do contrato e que o valor a pagar pelo 

Município da Moita é o valor relativo à diferença entre o preço total da refeição e o preço da refeição pago 

pelos alunos, de acordo com o valor fixado por Despacho do Ministério da Educação e Ciência, pelo que, 

nos termos da alínea b), do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, é à Câmara Municipal que 

compete autorizar a despesa e proferir a decisão de contratar. 

 

 

2-Escolher o procedimento de formação do contrato 

 

Em cumprimento do disposto no artigo 38.º do CCP, escolher o procedimento constante do artigo 259.º do 

CCP para celebração do contrato ao abrigo do “Acordo Quadro para fornecimento de refeições escolares da 

Central de Compras Eletrónicas da Área Metropolitana de Lisboa”, uma vez que este Acordo Quadro foi 

celebrado na modalidade prevista na alínea b), do n.º 1, do artigo 252.º do CCP, ou seja, com várias 

entidades. 

 

 

3-Aprovar as peças do procedimento 

 

De acordo com o estatuído no n.º 2, do artigo 40.º, do CCP, aprovar a peça do procedimento, que no 

procedimento em apreço é constituído pelo convite para apresentação de propostas, que segue os termos 

definidos no caderno de encargos do Acordo Quadro, e que se anexa à presente Informação-Proposta dela 

fazendo parte integrante. 

 

 

4- Entidades a convidar para apresentar proposta 
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Nos termos do n.º 1, do artigo 259.º, do CCP, a entidade adjudicante deve dirigir um convite a todos os 

cocontratantes do Acordo Quadro que reúnam as condições necessárias para a execução das prestações 

objecto desses contratos.  

 

Igualmente, o artigo 41.º do caderno de encargos do Acordo Quadro anteriormente referido, estabelece 

como obrigação das entidades adquirentes a consulta a todos os cocontratantes do contrato de Acordo 

Quadro para que apresentem as suas propostas.  

 

Assim,   

 

Para os lotes 1 e 3 os cocontratantes a convidar serão os seguintes: 

 

 Uniself – Sociedade de restaurantes públicos e privados, SA 

 Solnutri, Restaurantes e alimentação, Lda 

 Itau, Instituto técnico de alimentação humana, SA e Gestal – Companhia geral de restaurantes e 

alimentação, SA e Socigeste – Serviços, industria e comércio de refeições, Lda. 

 ICA – Industria e comércio alimentar, SA e Nordigal – Industria de Transformação alimentar, SA 

 Eurest ( Portugal) – Sociedade europeia de restaurantes, Lda 

 

 

5-Designar o júri do procedimento e delegar competências 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP designar o júri do procedimento de formação do 

contrato abaixo identificados, ao qual compete conduzir os procedimentos e, nomeadamente, proceder à 

apreciação das propostas, elaborar os relatórios de análise das propostas e proceder à audiência prévia, de 

acordo com o disposto nos artigos 69.º e 147.º do CCP. 

 

Nos termos conjugados e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 109.º do CCP e no artigo 35.º e seguintes 

do Código de Procedimento Administrativo, delegar no Júri do Procedimento de formação do contrato 

competências para: 

 

a) Prestar por escrito esclarecimentos e rectificar erros ou omissões das peças do procedimento nos 

termos do artigo 50.º do CCP; 

 

b) Analisar e decidir sobre erros e omissões identificadas pelos interessados ao abrigo do disposto no 

artigo 61.º do diploma anteriormente referido; 

 

c) Decidir a prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas nos termos do artigo 64.º 

do CCP. 

 

Para efeitos do disposto no n.º 1, do artigo 67.º, do CCP, propõe-se a seguinte constituição do júri: 

 

Membros efectivos: 

 

   Presidente: Dr. Artur Veríssimo, Gabinete de Aprovisionamentos  

   1º Vogal: Dr.ª Conceição Lopes, Chefe da Divisão de Educação que Substitui o Presidente nas 

suas faltas e impedimentos; 

   2º Vogal: Dr.ª Ana Pratas – Técnica Superior da Divisão de Educação  

 

Membros suplentes: 

 

   1º Vogal: Dr.ª Maria Helena Vinagre Bento dos Santos, Diretora do Departamento de Assuntos 

Sociais e Cultura  

   2º Vogal: Maria Graça Santos Técnica do Gabinete de Aprovisionamentos. 

 

 

6-Cabimentação  
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Considerando que o presente procedimento só terá efeitos financeiros no início do ano letivo 2014/2015 

(setembro de 2014) propõe-se que o montante estimado a onerar o orçamento de 2014 seja de 4/11 do 

montante total, que representa um montante estimado de € 103.565,68 (Cento e três mil quinhentos e 

sessenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor cujo montante global é de € 

127.385,79 (Cento e vinte sete mil trezentos e oitenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos). 

 

Em 2015 deverá ser cabimentado o valor relativo ao ano letivo 2014/2015 (janeiro a julho e o inicio do ano 

letivo 2015/2016 (setembro a dezembro) que representa um montante estimado de € 284.805,63 (Duzentos 

e oitenta e quatro mil oitocentos e cinco euros e sessenta e três) + IVA à taxa legal em vigor, que cujo 

montante global é de € 350.310,92 (Trezentos e cinquenta mil trezentos e dez euros e noventa e dois 

cêntimos). 

 

Em 2016 deverá ser cabimentado o valor relativo ao ano letivo 2015/2016 (janeiro a julho e o inicio do ano 

letivo 2016/2017 (setembro a dezembro) que representa um montante estimado de € 284.805,63 (Duzentos 

e oitenta e quatro mil oitocentos e cinco euros e sessenta e três) + IVA à taxa legal em vigor, que cujo 

montante global é de € 350.310,92 (Trezentos e cinquenta mil trezentos e dez euros e noventa e dois 

cêntimos). 

 

Em 2017 deverá ser cabimentado o valor relativo ao final do ano letivo 2016/2017 (janeiro a julho) que 

representa um montante estimado de € 181.239,95 (Cento e oitenta e um mil duzentos e trinta e nove euros 

e noventa e cinco cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor, que cujo montante estimado global é de € 

222.925,14 (Duzentos e vinte e dois mil novecentos e vinte cinco euros e catorze cêntimos). 

 

O encargo em referência deverá onerar a rubrica 03 02 01 05 – Alimentação – Refeições confecionadas.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

7. APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS – MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 

 

“O Programa de Intervenção Municipal para o Associativismo prevê apoios financeiros para a realização de 

actividades regulares e concretização de projectos relevantes, nomeadamente apoio para deslocações em 

representação municipal, bem como apoio para obras de manutenção. 

 

Considerando os pedidos de apoio recepcionados até à data, proponho a atribuição dos seguintes apoios: 

 

1. À Banda Musical do Rosário – 250€ (duzentos e cinquenta euros), no âmbito da renovação e 

arranjo de instrumentos musicais; 

 

2. Ao Rancho Folclórico Fazendeiros da Barra Cheia – 5.000 (cinco mil euros), no âmbito de obras 

de remodelação na sede social; 

 

3. Ao Grupo Desportivo da Fonte da Prata – 651.75€ (seiscentos e cinquenta e um euros e setenta e 

cinco cêntimos), no âmbito da reconstrução de esplanada; 

 

4. Ao Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia – 500€ (quinhentos euros), no 

âmbito da realização do 32º Festival de Folclore Luso-Espanhol da Região Caramela; 

 

5. Ao Ginásio Atlético Clube – 1.500€ (mil e quinhentos euros), no âmbito da deslocação de 6 atletas 

ao 24º campeonato europeu de halterofilismo. 
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Os apoios referidos têm cabimento: 

 

Pontos 1./2./3. Classif.: 251.22.0308070105 – “Apoio Mov. Associativo – Investimentos”. 

Pontos 4./5. Classif.: 251.17-03.04.07.01.02.99 “Apoio a Assoc. Culturais e Desportivas”. 

 

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

 

 

 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Voltou a salientar a importância do atrás falado acerca da atribuição de apoios 

às coletividades e associações, mas também na apresentação atempada por parte destes dos seus Planos de 

Atividades assim como da atribuição dos apoios atempadamente por parte da Câmara Municipal, no 

entanto concorda plenamente com os outros subsídios que são atribuídos para casos pontuais dessas 

mesmas coletividades e associações. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Relembrou que o Regulamento existe assim como alguns formulários, 

no entanto pensa que estes têm que ser revistos e têm que ser cumpridos. 

 

Sr. Vice-Presidente – Disse estar-se a preparar para breve o Fórum do Movimento Associativo para que se 

possa rever todas as situações atrás elencadas, no entanto esclareceu e explicou como são feitas as opções 

para a atribuição dos subsídios assim como os critérios utilizados pela Câmara Municipal, quer daqueles 

que estão inseridos dentro de um Plano de Atividades quer daqueles que são pontuais.  

 

 

Após a discussão foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. Não participou 

na votação do ponto 5 da proposta o vereador Vítor Duarte por ser Presidente da Direção do Ginásio 

Atlético Clube. 

 

 

8. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 

 

“No quadro da sua política de apoio ao Movimento Associativo Desportivo e no âmbito das parcerias 

estabelecidas para a organização de provas desportivas com forte impacto local, regional e, mesmo 

nacional, proponho que a Câmara Municipal delibere a atribuição do seguinte apoio: 

 

 Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro 

XXIV Torneio de Ténis de Mesa “Zeca Afonso” – 600 € (seiscentos euros) 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 03.06.02.03.05.31 – Apoio à Realização de Eventos 

Desportivos.” 

 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

9. PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO À ALIUS VETUS – ASSOCIAÇÃO CULTURAL HISTÓ-

RIA E PATRIMÓNIO PARA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE HISTÓRICO 

 

 

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

Santa Casa de Misericórdia 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 de um Desfile Histórico – Alhos 

Vedros ao longo dos tempos, no próximo dia 6 de abril, na Vila de Alhos Vedros. Esta iniciativa contará 

com a participação de cerca de 300 figurantes. 

 

A Alius Vetus – Associação Cultural História e Património é responsável pela organização e produção do 

desfile histórico, nomeadamente elaboração dos figurinos, adereços, contactos com grupos artísticos, 

aquisição de t-shirts para oferecer aos participantes e a logística inerente à concretização da atividade. 

 

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 com o envolvimento da população local propomos, a atribuição de um 

apoio financeiro, no valor de 5.000 € (cinco mil euros), à Alius Vetus – Associação Cultural História e 

Património, para suportar os custos que são inerentes à organização do Desfile Histórico. Esta despesa 

deverá onerar a rubrica Comemorações 500 anos do Foral de Alhos Vedros – 03 06.02.03.05.83.”  

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

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

 

 

10. ROMARIA A CAVALO MOITA-VIANA DO ALENTEJO 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ARTM – ASSOCIAÇÃO DE ROMEIROS DA TRADIÇÃO MOI-

TENSE 

 

 

“Considerando que a Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo se assume como um evento de notável 

relevância e tradição no concelho da Moita. 

 

Considerando que, sendo um evento de cariz religioso e equestre, ímpar no nosso país, e que envolve 

centenas de pessoas, a Romaria a Cavalo veio, após um interregno de 70 anos, retomar uma antiga tradição 

da vila da Moita, que fazia deslocar centenas de agricultores com os seus animais a Viana do Alentejo para 

que fossem benzidos durante a procissão em honra de Nossa Srª D’Aires, padroeira dos animais, e para 

pedirem boas colheitas na sua agricultura. 

 

Considerando que, apesar do seu cariz religioso, a Romaria a Cavalo adquiriu, nos dias de hoje, uma 

vertente mais lúdica e reúne, anualmente, centenas de romeiros a cavalo que percorrem um percurso com 

cerca de 140 km, seguindo o carro andor que transporta a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem, num 

ambiente que privilegia o convívio entre os participantes. 

 

Considerando que, estamos perante um evento que alia a fé com um ambiente ímpar e de camaradagem, 

tendo como ponto fulcral o carro andor com a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. 

 

Considerando que, durante anos o carro andor foi cedido à organização, a título de empréstimo, e que, 

devido à grande proporção do evento, existe a necessidade da organização possuir o seu carro andor. 

 

Proponho que, a Câmara Municipal delibere atribuir um subsídio financeiro, no valor de €3.500,00 (três mil 

e quinhentos euros) à ARTM – Associação de Romeiros da Tradição Moitense, destinando-se o mesmo à 
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aquisição do carro andor, ficando o mesmo afeto a iniciativas que se relacionem com a Romaria a Cavalo 

Moita-Viana do Alentejo. 

 

O presente encargo deverá onerar a rubrica com as classificações de GOP e orçamento: 

251.17/03.04.07.01.02.99 – Apoio a Associações Culturais e Desportivas.” 

 

 

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

 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Do proposto disse ter percebido que este apoio tem a ver com a 

aquisição de um carro, específico, que fará o transporte da Nª Srª da Boa-Viagem, da Moita até Viana do 

Alentejo, e percebeu que essa mesma aquisição foi feita, em simultâneo, pelas duas Câmaras intervenientes 

nessa mesma Romaria, questionando se foram tomadas algumas providências e se ficou reduzido a escrito, 

para que ficasse esclarecido, como era a posse do mesmo para que não houvesse problemas no futuro. 

 

Sr. Presidente – Disse que o vereador tinha razão na sua alerta e que ainda não estava reduzido a escrito, 

mas que iria providenciar para que se fizesse um acordo escrito entre os municípios que contemplasse todas 

as situações. 

 

Sr. Vereador João Romba – Informou que foi acordado entre os municípios intervenientes que o carro 

ficaria à guarda do Município da Moita.   

 

 

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

 

 

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

minuta. Eram dezassete horas. 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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