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Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano dois mil e catorze, no Salão Nobre do Edifício Sede do 

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

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

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

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

Cantante.  

 

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

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 

 

 

Proposta:  

 

 
1. RECUPERAÇÃO DO PARQUE URBANO NA QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS 

RECEÇÃO DEFINITIVA – ZONAS VERDES – DEVOLUÇÃO DOS VALORES RETIDOS 

CONSÓRCIO URBEHYDRAULIC, LDA / SOMOVE-CONSTRUÇÕES, LDA ………………..………………………….….… 7 
2. ADESÃO AO PACTO DE AUTARCAS ……………………………………………………………………………………..…… 8 

3. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DE MAIO – 22 A 25 DE MAIO DE 2014 …………...…. 9 

4. PAGAMENTO EM 12 PRESTAÇÕES MENSAIS REFERENTE À CONCESSÃO DA BANCA Nº18 COM A ATIVIDADE DE     
PEIXE NO MERCADO FIXO DA MOITA ……………………………………………………………………………………… 11 

5. EXTINÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE QUIOSQUE SITO NA RUA AUGUSTO GIL, BAIXA DA 

BANHEIRA …………………………………………………………………………………………………………………….…. 11 
 

 

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

dos Munícipes:  
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PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

Sr. Cabrita – Veio a esta reunião expor novamente o problema dos três bairros do Penteado que não têm 

saneamento, uma vez que ainda se encontram à espera de serem surpreendidos com a notícia que vão 

finalmente ver o seu problema resolvido questionando se será possível sair desta reunião com uma 

palavra de esperança. 

 

Sr. Mário Rodrigues – Disse ser esta a primeira reunião em que participa com o novo executivo e posto 

isto veio colocar, novamente, os problemas existentes no Bairro da Liberdade no Penteado, ou seja, a 

sinalização na estrada principal, uma vez que continua a circular-se em excesso de velocidade naquele 

troço e devido às bandas sonoras os moradores durante a noite não conseguem descansar. Relembrou 

ainda a questão das bermas desta mesma estrada que ainda não se encontram em condições para que os 

peões possam circular em segurança, porque apesar de já terem sido feitos alguns passeios, junto ao 

Bairro Central, ainda não chega é preciso continuar.  

 

Sr. Camilo – Disse vir a esta reunião perguntar ao Sr. Presidente quando o pode atender uma vez que fez 

uma carta a solicitar uma reunião, e isto porque no mandato anterior fez várias cartas com a mesma 

solicitação e nunca foi atendido, sendo que o assunto que pretende tratar é o mesmo, e já amplamente 

conhecido, ou seja, o ruído provocado pelo Bar que se localiza perto do local onde reside, fazendo em 

seguida uma apresentação do assunto. 

 

 

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

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Ao Sr. Cabrita, membro da comissão de moradores do Penteado, informou 

que em relação à construção dos esgotos a Câmara Municipal mantém a ideia de começar a construção de 

uma das partes que falta, no entanto o Sr. Presidente dará mais informações sobre o assunto.  

Sobre as questões do Penteado voltou a esclarecer que quanto às bandas sonoras, apesar de perceber a 

preocupação dos munícipes, não estão de acordo em relação ao retirar das lombas no entanto não quer 

dizer que não se possa pensar em arranjar outro tipo de solução. Em relação às bermas da estrada 

informou ser um processo que a Câmara Municipal está a trabalhar em conjunto com a Junta de 

Freguesia, e que não está parado e vai continuar, informando os locais onde já foram construídos os 

passeios e esclarecendo que vão continuar até onde é possível construí-los.  

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Sobre a questão do saneamento básico no Penteado disse que a sua 

posição é que estas situações têm que ter prioridade relativamente a outras porque apesar de se conhecer 

as dificuldades que existem de verbas até por causa dos cortes que têm havido, estas situações que põem 

em causa os direitos fundamentais das pessoas deve ser prioritária a sua resolução.  

Sobre as questões do ruído que foram apresentadas pelo munícipe disse lamentar que não tivesse havido 

respostas às cartas que foram enviadas, no anterior mandato, porque todos os munícipes merecem um 

mínimo de respeito, justificando estas suas afirmações. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Saudou a eleição e constituição da Comissão de Moradores da Quinta da 

Fonte da Prata, até porque foram os que mais lutaram pelo bem-estar dos moradores desta zona. 

Disse que na intervenção do munícipe sobre o saneamento, este falou nos três bairros do Penteado, 

questionando quais são, uma vez que gostava de possuir essa informação até porque pensa que estes 

moradores, tal como os do Cabeço Verde, deveriam ter igual tratamento que os restantes munícipes do 

Concelho, porque se o Partido Socialista tivesse na gestão da Câmara Municipal com certeza que este 

problema seria prioritário e já teria sido resolvido há muito tempo. 
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Sobre a questão da velocidade praticada na estrada do Penteado, disse perceber não ser uma situação fácil 

mas tem que ter resolução, porque se existem soluções para este tipo de problema em todo o mundo 

também tem que haver para o Concelho da Moita, descrevendo algumas situações que lhe aconteceram e 

dando algumas sugestões. 

Solidarizou-se com o munícipe, na questão do ruído do bar perto da sua residência, acrescentando que 

tem conhecimento do assunto e disponibilizando-se para ajudar naquilo que lhe fosse possível. 

 

Sr. Presidente – Disse ser fácil dizer que os problemas de velocidade estão resolvidos em todo o mundo 

menos no Penteado, que os problemas dos esgotos já estariam resolvidos se ..., quando já está publicado e 

republicado que os índices de cobertura dos serviços de esgotos no Concelho da Moita e na região de 

Setúbal são superiores à média nacional, relembrando que realmente estão atrasados no entanto houve um 

período na primeira década de 2000 que até avançou a passos rápidos para se concluir a rede de 

saneamento, mas não se conseguiu manter esse ritmo e até nos últimos dois, três anos parou-se portanto 

esta situação está assumida e identificada, no entanto a Câmara está a evoluir no sentido de se darem 

passos decisivos para que a rede de saneamento que falta no Penteado seja, no essencial, concluída nos 

quatro anos em que este executivo exerce funções e no essencial quer dizer nos bairros principais porque 

admite que talvez não se consiga estender a alguma ponta mais afastada. 

Sobre a estrada do Penteado disse que a mesma tem já um conjunto de sinalização muito grande, 

nomeadamente sinalização vertical, obstáculos horizontais no entanto continua-se a praticar no local 

excesso de velocidade e não se vê forma de como resolver esta situação, a não ser colocar obstáculos 

maiores de forma a que a estrada pareça “uma montanha russa” numa extensão de vários quilómetros. 

Sobre a questão do ruído e da carta enviada pelo munícipe a solicitar uma reunião, informou que a mesma 

chegou e que foi encaminhado o atendimento para o novo vereador da área da fiscalização e do 

licenciamento, acrescentou que já sabe que o munícipe reuniu com o Vereador João Romba, no entanto 

continua a querer reunir com o Presidente da Câmara portanto vai-se agendar a reunião pretendida, mas 

acrescentou que esta situação também não de solução fácil uma vez que existem direitos conflituantes, ou 

seja o que é verdade é que as pessoas têm direito a ter o seu sossego nas suas casas, mas também é 

verdade que o usufruto das ruas é livre, e as restrições que existem relativamente à insonorização dos 

estabelecimentos públicos são exigidas mas como foi apresentado na certificação que estão a ser 

cumpridas não se pode fazer nada, exceto se tiver surgido alguma situação nova, e assim naturalmente a 

Câmara terá que voltar a atuar. 

 

 

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

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- A Assembleia Municipal de Sesimbra remeteu Moção contra a Privatização de Serviços Públicos; 

 

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

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

 

 

Foram submetidas a discussão e votação as seguintes actas: 

 

- ata nº1, de 16 de Outubro de 2013, tendo sido aprovada por maioria com duas abstenções dos 

Vereadores Vítor Duarte e Edgar Cantante; 
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- ata nº2, de 23 de Outubro de 2013, tendo sido aprovada por maioria com duas abstenções dos 

Vereadores Vítor Duarte e Edgar Cantante; 
 

- ata nº3, de 06 de Novembro de 2013, tendo sido aprovada por maioria com duas abstenções dos 

Vereadores Vítor Duarte e Edgar Cantante. 

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Informou que a abstenção dos dois vereadores do PS na aprovação das 

atas foi pelo motivo de não terem conseguido aceder à caixa de correio eletrónico que lhes foi fornecida 

pela Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente – Informou que tomou nota e irá ver com os serviços a resolução da situação, mas no 

entretanto poderão sempre entrar em contato com o Gabinete de Apoio para que lhes seja fornecida toda a 

documentação. 

 

 

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

período antes da ordem do dia. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sobre a recuperação e preservação do património do Concelho 

perguntou se já tinha sido feita alguma démarche sobre a questão do Forno da Cal junto ao Matão, uma 

vez que sabe que são terrenos privados e se havia alguma possibilidade de intervenção para que se possa 

preservar aquele espaço que deve ser considerado património histórico e cultural. 

Ainda sobre o património queria saber se por parte da Câmara Municipal está a haver algum 

acompanhamento, uma vez que junto ao Cemitério de Alhos Vedros existem algumas pedras que 

pertencem a um arco manuelino que existia em Alhos Vedros e que em certa altura foi desmanchado e 

colocadas as pedras naquele local, estando as mesmas um pouco ao abandono e estas fazem parte do 

património histórico de Alhos Vedros. 

Perguntou ainda sobre o Relatório de Avaliação da Aplicação do PDM, porque sabe que já passou o prazo 

de discussão pública e queria saber se estava prevista alguma discussão sobre o assunto, ou seja queria 

saber o ponto de situação deste Relatório.  

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Manifestou o seu agrado sobre a visita que os vereadores com pelouro 

fizeram, no âmbito das reuniões descentralizadas, à Freguesia de Alhos Vedros, nomeadamente a visita à 

Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, até porque foi um dos fundadores dessa Associação, 

questionando, apesar de saber que a Câmara Municipal tem dado algum apoio logístico, que apoios em 

termos financeiros têm sido dados pela Câmara à Associação. 

Informou, enquanto membro da Comissão do Foral de Alhos Vedros, que na última reunião em que 

esteve presente, foi levantada a questão das pedras que o Vereador Joaquim Raminhos falou e foi dito 

pelo Padre Carlos que as mesmas eram propriedade da Igreja e que vão ficar no local onde estão. 

Relembrando ainda as comemorações do Foral, disse acerca da Capela da Misericórdia de Alhos Vedros, 

que apesar de se saber que a mesma é propriedade de uma entidade privada de utilidade pública, ao longo 

dos anos tem havido esforços quer da Santa Casa da Misericórdia quer da Câmara Municipal no sentido 

de se conseguir alguns subsídios para reabilitar e recuperar aquele património histórico do Concelho e 

nunca se conseguiu fazer nada, tendo entretanto sabido que vai haver uma colaboração pontual de um 

mecenas para que se façam algumas pequenas reparações, perguntando até que ponto é que a Câmara 

Municipal como entidade oficial não poderia colaborar num arranjo ou ajuda pontual, uma vez que a 

Freguesia tem poucos locais onde se possam fazer exposições, pensando ser este espaço, depois de 

recuperado, uma mais-valia. 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
26.02.14         5 

 

 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Disse ter ido fazer uma caminhada pelo Parque Zeca Afonso e ao beber água 

no bebedouro notou que a água tinha um sabor esquisito, tendo tomado conhecimento mais tarde ao falar 

com outras pessoas que tinha havido problemas no abastecimento de água durante o fim-de-semana, 

questionando o que aconteceu, efetivamente, com a qualidade da água uma vez que pensa que a mesma 

estava imprópria para consumo. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Relativamente aos problemas com o abastecimento da água passou a ler 

um documento que explica, no concreto, o que se passou e que abaixo se transcreve: 

“No dia 20 de Fevereiro foi efetuada uma intervenção no furo de captação, que consistiu na substituição 

do grupo de bombagem, tendo-se colocado o mesmo em funcionamento apenas, para efetuar ensaios de 

funcionamento. 

No dia 21 de Fevereiro, por volta das 11 da manhã, foram detetados valores anormais de cloro na rede 

pública, de imediato se iniciou os procedimentos de esvaziamento de toda a tubagem e reservatórios uma 

vez que se concluiu que a água que estava a ser bombada da Central da Vinha das Pedras apresentava 

valores bastante elevados, no final da noite desse mesmo dia por volta das 22 horas, a situação ficou 

completamente normalizada e assim se manteve durante o fim-de-semana.  

Da análise feita pelos serviços apenas nos parecia ter existido alguma anomalia na válvula de retenção da 

doseadora do hipoclorito que foi substituída. 

No dia 24 pelas 11 horas, que é quando os serviços dão a sua volta, voltou a aparecer valores muito 

elevados de cloro na rede e efetuadas análises verificou-se que o problema provinha novamente da 

Central da Vinha das Pedras, como todo o equipamento doseador foi substituído não existia razão 

aparente para este facto, após pesquisa de todas as hipóteses, análises aos furos, verificação do 

funcionamento de todos os equipamentos verificou-se que a única coisa em comum nos dois dias era o 

funcionamento do futuro que nós tínhamos arranjado, que tinha novamente sido colocado em 

funcionamento e que esteve parado durante todo o fim-de-semana, portanto enquanto este furo esteve 

parado os níveis de cloro baixaram e voltaram ao normal, assim que se colocou este furo em 

funcionamento os valores subiram novamente. 

Apercebemo-nos que a tubagem por onde é efetuada a injeção do hipoclorito de sódio recebe apenas três 

furos, um deles que assoreou no final do ano passado e como apenas o furo AC1 se encontra em 

funcionamento, sempre que o mesmo se encontra parado existe uma acumulação de cloro na tubagem, 

situação que ocorreu na passada quinta e segunda-feira. 

Pelo exposto se concluiu que os valores anormais que existiam na rede foram motivados por aquele facto, 

ou seja enquanto estavam as quatro bombas a funcionar o cloro voltava aos valores normais, quando uma 

parava o valor que era introduzido nessa rede vinha para cima dos outros três e havia uma sobre carga de 

cloro. 

Os serviços instalaram uma segunda doseadora na outra conduta que recebe os restantes furos da Central 

de Água da Vinha das Pedras de modo a garantir que existe sempre desinfeção da água distribuída e 

foram também criados mecanismos de alarme visual para controle do funcionamento de cada doseadora, 

ou seja, foram instalados um conjunto de reforços de segurança nestes equipamentos para que não volte a 

acontecer este tipo de situações.” 

Mais acrescentou que esta é a justificação técnica do que aconteceu, apesar de esta ser uma situação que é 

rara acontecer, aconteceu e foram tomadas as medidas exatas para a situação ficar resolvida. 

Informou ainda que foi iniciado o arranjo do depósito de água da Baixa da Banheira, que vai levar uma 

nova impermeabilização e vai ser pintado, mas esta obra não tem influência nenhuma no abastecimento 

de água. 

Sobre o questionado na última reunião acerca da Tamareira informou que a mesma está registada com o 

processo KNJ1/24/249 sob o seu nome científico, é uma árvore isolada e encontra-se publicada no Diário 

da República nº44, II série de 21 de Fevereiro de 1995, tem 130 anos de idade e é a única árvore 

classificada no Concelho da Moita. 

 

Sr. Vereador João Romba – Disse que em relação ao primeiro relatório do Ordenamento do Território que 

foi colocado à discussão pública, já decorreu o prazo da audiência prévia dos interessados e foram 

apresentadas propostas que neste momento estão a ser analisadas e virão com certeza a uma próxima 

reunião de Câmara para que seja deliberado. 
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Sr. Presidente – Sobre o Forno da Cal não foram, ainda, desenvolvidas diligências para se tentar contactar 

os proprietários.  

Acerca do Cemitério e do arco manuelino houve as informações que agora foram fornecidas mas o Vice-

Presidente vai inteirar-se da situação para que os técnicos do sócio-cultural possam acompanhar melhor o 

assunto para que possamos ficar melhor esclarecidos. 

Sobre a Associação dos Amigos dos Animais a Câmara Municipal nunca deu apoio financeiro a esta 

associação, o que vem decorrendo desde há alguns anos é alguma colaboração na adoção e 

encaminhamento dos animais e também, desde há dois anos, que se vem fazendo cedência de espaços 

para que possam fazer uma feira para recolha de alimentos e venda de produtos para que possam angariar 

alguma verba e em relação à visita que foi efetuada às instalações pensa que estas de uma maneira geral 

têm boas condições salvo no que diz respeito à fossa séptica que tem alguns problemas, principalmente 

quando chove porque tem pouca capacidade, e pediram ajuda para tentar resolver quer dando algum apoio 

nas limpezas regulares quer sobretudo aconselhando e ajudando para que a situação da fossa séptica seja 

melhorada, os técnicos da câmara estavam lá e tomaram nota para que possam acompanhar e procurar 

resolver o assunto. 

Sobre a Capela da Misericórdia, disse ser este um problema complicado e começa logo pela natureza do 

edifício, porque é um edifício histórico e muito antigo em que qualquer intervenção tem que ser muito 

cuidada e acompanhada por especialistas e mesmo aquilo que aparentemente é mais simples como a 

reparação do chão, não é tão simples como isso devido a ter que cumprir e respeitar a integridade 

histórica e patrimonial daquele edifício, de facto já houve ao longo dos anos algumas tentativas de se 

encontrarem financiamentos, e tanto quanto é do seu conhecimento houve algum apoio, há bastantes anos, 

para recuperação e recolocação de alguns azulejos e na verdade agora já precisa novamente intervenção 

porque alguns já se estão a desprender. A Câmara tem feito algum acompanhamento e algum contacto 

com a Direcção-Geral do Património (que entretanto já mudou várias vezes de nome, mas a instituição é a 

mesma) e até agora não se conseguiu, nem houve financiamentos a que pudéssemos recorrer para obter 

apoio para uma intervenção naquele local. 

Acrescentou, ainda que nos últimos meses do ano transato através de contatos que a Câmara Municipal 

tem com a Faculdade de Ciências e Tecnologia que trabalha em restauro veio uma equipa de técnicos ver 

a Capela para dar algum apoio e algum encaminhamento, até porque eles ficaram muito agradavelmente 

surpreendidos com a qualidade daquele património e disseram que o altar pode ser recuperado e seria 

interessante para eles fazê-lo e iriam colocar a questão ao nível da sua Universidade para ver se se 

consegue algum enquadramento nos programas que são simultaneamente de estudo e recuperação. 

Explicou em seguida quais as expectativas da Câmara Municipal em enquadrar a recuperação da Capela 

num Fundo Comunitário sendo que, sempre que existe, fica-se expectante que apareça uma linha 

adequada a este tipo de intervenção.  

Sobre a questão da água, apesar do esclarecimento técnico dado pelo vereador, esclareceu que quando 

surgem coisas com esta dimensão normalmente a Câmara procura que muito rapidamente o site dê 

alguma informação sobre o assunto e portanto desde dia 21 que o mesmo tem uma nota dando conta da 

situação em geral. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse também ter tido conhecimento do que se passava em relação à 

questão da água na Baixa da Banheira, até porque as coisas foram um pouco ampliadas pela divulgação 

nas redes sociais, comentando o que foi dito nessas mesmas redes e a informação que se encontrava no 

site da Câmara Municipal também não era muito esclarecedora, provavelmente porque, na altura, não o 

poderia ser, solicitando em seguida se seria possível ser-lhes fornecido uma cópia do relatório técnico. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que o vereador acompanhou sempre o decurso da situação e 

esclareceu que em nenhum momento esteve em risco a saúde pública e com certeza que fará chegar a sua 

informação aos vereadores. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita foi apresentada pelo Sr. Presidente.  

 

 

1. RECUPERAÇÃO DO PARQUE URBANO NA QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS 

VEDROS 

- RECEÇÃO DEFINITIVA – ZONAS VERDES – DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS 

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

 

 

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

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

meses. 
 

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

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

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

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

obrigações legais e contratuais. 
 

O prazo de garantia desta empreitada, relativamente às zonas verdes, conforme consta do Caderno de 

Encargos – Clausulas Técnicas colocado a concurso, é de 3 meses após a data da receção provisória da 

mesma. 
 

A receção provisória da empreitada em apreço ocorreu a 01/10/2013, tendo sido em 13/01/2014 

rececionadas definitivamente as zonas verdes. 
 

Assim sendo, há lugar à devolução dos valores retidos como caução para garantia do exato e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, em 10% do valor correspondente aos trabalhos 

desta natureza, a saber: 

 

Valor Trab. Recebidos Definitivamente (verdes)                  126.335,06 € 

Retenção 10% (a devolver)                                                      12.633,51 € 

 

Tendo em consideração os dados acima mencionados, proponho: 

 

- Que se considerem rececionados definitivamente os trabalhos realizados na “RECUPERAÇÃO DO 

PARQUE URBANO DA QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS – Zonas Verdes”; 

 

- A devolução dos valores retidos, correspondentes aos trabalhos das zonas verdes, como garantia do 

exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, no valor global de €12.633,51 

(doze mil seiscentos e trinta e três euros e cinquenta e um cêntimos).” 

 

 

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

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

 

 

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

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
26.02.14         8 

 

 

2. ADESÃO AO PACTO DE AUTARCAS 

 

 

“O Pacto de Autarcas é uma iniciativa ambiciosa e voluntária que envolve as autarquias locais no 

compromisso comum de melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos, contribuindo na luta contra o 

aquecimento global. Esta iniciativa da Comissão Europeia, promovida pela EACI (Agência Europeia 

para a Competitividade e Inovação), estabelece o compromisso das cidades signatárias reduzirem em 

pelo menos 20% as emissões de gases com efeito estufa (GEE) nos seus territórios até 2020, tal como 

formulado no Pacote de Medidas da União Europeia sobre o clima e as Energias Renováveis. Este, 

consiste de um compromisso formal assumido pelos municípios aderentes para ultrapassarem as metas 

traçadas pela política energética da UE em matéria de redução das emissões CO2 através da 

implementação de um Plano de Ação para a Energia Sustentável, que permita um aumento da eficiência 

energética e de uma produção e utilização mais limpa da energia. 
 

Assim sendo, os signatários do Pacto de Autarcas comprometem-se a: 
 

- Superar os objetivos definidos pela UE para 2020 reduzindo as emissões nos nossos territórios 

respetivos em, pelo menos, 20% mercê da aplicação de um plano de ação em matéria de energia 

sustentável nas áreas de atividade competentes. O compromisso e o plano de ação serão ratificados de 

acordo com os respetivos procedimentos; 
 

- Elaborar um inventário de referência das emissões como base para o plano de ação em matéria de 

energia sustentável; 
 

- Apresentar o plano de ação em matéria de energia sustentável no prazo de um ano a contar da data da 

assinatura por cada um de nós do presente pacto; 
 

- Adaptar as estruturas municipais, incluindo a atribuição de recursos humanos suficientes, a fim de levar 

a cabo as ações necessárias; 
 

- Mobilizar a sociedade civil nas nossas áreas geográficas para participar no desenvolvimento do plano 

de ação, delineando as políticas e medidas necessárias para aplicar e realizar os objetivos do plano. O 

plano de ação será elaborado em cada território e em seguida apresentado ao secretariado do Pacto no 

ano seguinte à sua assinatura; 
 

- Apresentar um relatório de aplicação, pelo menos, de dois em dois anos após a apresentação do plano 

de ação para fins de avaliação, acompanhamento e verificação; 
 

- Partilhar a nossa experiência e o nosso saber-fazer com outras entidades territoriais; 
 

- Organizar Dias da Energia ou Dias do Pacto Municipal em cooperação com a Comissão Europeia e 

outras partes interessadas, permitindo aos cidadãos beneficiar diretamente das oportunidades e vantagens 

oferecidas por uma utilização mais inteligente da energia e informar periodicamente os meios de 

comunicação social locais sobre a evolução do plano de ação; 
 

- Participar e contribuir para a Conferência Anual de Autarcas da UE para uma Europa da Energia 

Sustentável; 
 

- Divulgar a mensagem do Pacto nos fóruns apropriados e, em particular, encorajar outros autarcas a 

aderir ao Pacto. 
 

Os signatários do Pacto de Autarcas terão de submeter o seu Plano de Ação para a Energia Sustentável, 

no qual os objetivos e as medidas para alcança-los serão justificados, no prazo de um ano após a adesão. 

A Comissão Europeia recomenda vivamente o envolvimento ativo das Agências de Energia em todo o 

processo na medida em que estas entidades poderão oferecer um valioso apoio aos signatários do Pacto 

dos Autarcas, pelo que o Município da Moita deverá recorrer à S.energia – Agência Regional de Energia 

para os concelhos do Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete.  
 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal da Moita delibere a adesão do Município da Moita ao Pacto de 

Autarcas e posterior remessa para aprovação em Assembleia Municipal.” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sobre o pacto dos autarcas e referente à questão da qualidade de vida e 

do ar, está de acordo que haja esta concertação e que a Câmara faça parte destas correntes internacionais 

que se preocupam, de certa forma, com a qualidade de vida do planeta, portante esta proposta merece a 

sua aprovação, no entanto chamou-lhe a atenção, no clausulado, o facto de terem que ser criadas 

estruturas administrativas internas adequadas à aplicação deste pacto e certamente também a aplicação do 

plano de ação e com certeza que estas situações irão ter alguns custos, para além da parte organizativa, 

perguntando, uma vez que pensa que não estão bem quantificados, se estes dinheiros farão parte dos 

fundos comunitários que já deverão estar, com certeza, previstos e se será preciso algum tipo de 

candidatura uma vez que o Município também terá que fazer algumas alterações para cumprir os planos 

de ação previstos. 

 

Sr. Vereador Vitor Duarte – Disse que como é evidente os vereadores do PS estão também de acordo com 

este pacto, no entanto gostaria de colocar algumas questões, nomeadamente disse concordar com a 

intervenção anterior mas questiona se estarão previstas, no elaborar de atividades, ações de formação com 

os munícipes em que poderia ser envolvido, também, o movimento associativo e assim encontrar-se uma 

forma de informar as populações, nomeadamente na separação dos lixos, das formas como seria possível 

pouparem água e energia, através do consumo em horários específicos, ou criarem energias renováveis 

entre outros que enumerou que pensa ser situações que seriam boas existirem e serem contempladas neste 

pacto de autarcas. 

 

Sr. Presidente – Informou que o próximo quadro comunitário de apoio, 2014/2020, desde as próprias 

diretivas da União Europeia que apontam as questões da eficiência energética como um dos eixos centrais 

dos programas comunitários para este período e aquilo que está a ser transposto para os programas 

portugueses também já definiram essa questão e os seus eixos centrais estão aprovados e incluem as 

questões da eficiência energética. Leu, em seguida, a nota final do documento que foi distribuído.  

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que no fundamental o Sr. Presidente já respondeu, no entanto 

acrescentou que quem irá dinamizar esta situação nos quatro concelhos é a agência de energia que irá 

fazer todo o plano de ação, nomeadamente fará também reuniões com o tecido empresarial, ou seja irá ter 

um conjunto de iniciativas. A nível interno das câmaras, estas vão aproveitar as estruturas que têm, em 

consonância com a agência de energia, logo não irão ter mais custos. 

 

 

Após as intervenções foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade, a mesma 

será submetida à Assembleia Municipal. 

 

 

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

 

 

3. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA REGIONAL DE MAIO – 22 A 25 DE MAIO 

DE 2014 

 

 

“A Feira Regional de Maio assume-se como um evento festivo de notável relevância e tradição no 

concelho da Moita.  
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A mesma alia as vertentes da tradição e cultura, sendo acompanhada por diversas manifestações de cariz 

cultural, como a realização de vários espetáculos, bem como uma componente de tradição, patente na 

realização das largadas de toiros, como nota marcante da história e tradição do concelho da Moita.  
 

Assim sendo, na Feira Regional de Maio têm lugar atividades muito diversas, que não se reconduzem 

apenas ao exercício da atividade comercial. 
 

De facto, visa-se essencialmente com tal evento, o apoio ao desenvolvimento local mediante a promoção 

e desenvolvimento de atividades artesanais e manifestações etnográficas de interesse local, bem como a 

promoção e divulgação dos valores concelhios e o desenvolvimento de iniciativas de cariz cultural que 

possibilitem a mostra das potencialidades do Município e da região onde se insere, os traços 

característicos de história e cultura do concelho, bem como a recreação pública. 
 

Acessoriamente, participam igualmente neste evento, agentes que exercem atividades de cariz económico.  
 

Mostra-se necessário que o Município realize o enquadramento e disciplina do evento. 
 

Assim, proponho que, ao abrigo do disposto na alínea ff) do nº 1 do artigo 33º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal delibere: 

 

1. Aprovar a realização de Feira Regional de Maio nas condições anexas à presente proposta, dela 

fazendo parte integrante. 

 

2. Conferir, ao abrigo dos artigos 35º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, ao 

Exmo. Sr. Vereador João Miguel da Silva Romba, as competências previstas nos números 15.1, 

15.2, 17.4, alínea d) do número 18.2, 18.6, 18.7, 18.8, 20.2 e 25.3 que constam das condições 

anexas à presente proposta.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Disse que iriam votar a favor no entanto existem duas questões que 

gostaria de colocar, sendo que uma delas é uma questão local que lhes foi colocada e que é a seguinte, na 

zona envolvente à Praça de Touros, junto ao café Germinal costuma ser colocada uma roulotte que ocupa 

muito espaço, sendo que as esplanadas quase se tocam, solicitando que esta situação fosse vista, outra 

questão é o facto da Feira se realizar no domingo das eleições para o Parlamento Europeu e enquanto 

partido político isso preocupa-os uma vez que existem largadas a decorrer e as pessoas irão ter algumas 

dificuldades para se deslocarem às assembleias de voto. 

 

Sr. Vereador João Romba – Quanto à questão da roulotte disse pensar que a esplanada do Café é que é 

demasiado extensa, ainda existe uma estrada pelo meio entre a roulotte e a esplanada do café, sendo que a 

mesma fica virada para a Praça de Touros, portanto de costas para o café e normalmente só tem duas 

mesas de apoio ao fogareiro. 

Em relação à coincidência das eleições para o Parlamento Europeu com a Feira de Maio disse ter-lhe 

constado que esta faz, precisamente este ano, cem anos e portanto devido à importância que a mesma tem 

para o Município foi decidido não alterar a data, sendo que a questão está a ser discutida com a Comissão 

de Festas e logo se achará uma resolução para o problema por forma que não saia prejudicado nenhum 

dos eventos. 

 

  

Após a discussão foi a proposta submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 
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4. PAGAMENTO EM 12 PRESTAÇÕES MENSAIS REFERENTE À CONCESSÃO DA BANCA Nº18 

COM A ATIVIDADE DE PEIXE NO MERCADO MUNICIPAL FIXO DA MOITA 

 

 

“Em 15/01/2014, foi aprovada em reunião de Câmara Municipal, a atribuição a título provisório da banca 

nº 18, com a atividade de peixe, no Mercado Municipal Fixo da Moita.  

 

Em 06/02/2014, veio a Sr.ª Ana Paula Cântara da Silva solicitar que o pagamento da atribuição da banca, 

seja feito em 12 prestações mensais.  

 

Assim, proponho: 

  

Que o valor de 1250.00€, da atribuição da referida banca, seja fracionado em 12 prestações mensais, com 

início no mês de janeiro.” 

 

 
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. EXTINÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE QUIOSQUE SITO NA RUA AUGUSTO 

GIL, BAIXA DA BANHEIRA 

 

 

“No dia vinte de setembro do ano de dois mil e treze, foi rececionado requerimento em nome de Valter 

Manuel Martins dos Reis Aguiar, no qual solicitava a atribuição a título provisório do quiosque sito na 

Rua Augusto Gil, freguesia da Baixa da Banheira. 
 

Em reunião de Câmara Municipal de 06/11/2013, foi aprovada a atribuição do referido quiosque. 
  

Em 19/11/2013, foi o Sr.º Valter notificado da deliberação de Câmara Municipal e para proceder ao 

pagamento da taxa de atribuição do quiosque. 
 

Verifica-se que, até ao presente momento, não existiu por parte do requente qualquer intenção em 

proceder ao pagamento da taxa de atribuição e em ocupar o quiosque. 
 

Verifica-se ainda que, prazo para proceder ao pagamento encontra-se ultrapassado.  

 

Assim, proponho que:  
                                                                                                                                                   

Nos termos do supra exposto, a Câmara Municipal, delibere aprovar a extinção da atribuição do 

quiosque.” 

 
 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

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

em minuta. Eram vinte e três horas. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora Técnica nesta 

Câmara Municipal, redigi a presente acta que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 
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Todas as intervenções feitas aquando da apresentação das propostas, encontram-se devidamente gravadas 

em CD, ficando as mesmas a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

                             O PRESIDENTE DA CÂMARA                               

 

 

 

                    ______________________________________ 

    

 

 

                       A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                                 ______________________________________ 


