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Ao décimo segundo dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e catorze, nesta vila da Moita, e  sala de  

reuniões do edifício Sede do Município, pelas quinze horas,  reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a 

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

Galvoeira Borges, Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel 

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

Manuel de Almeida Cantante. 

 

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

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

 

 

Pelo Sr. Presidente foi  comunicada a marcação de uma reunião extraordinária  a qual terá lugar na 

próxima quarta-feira, dia 19, pelas 15 horas. 

 

Foram ainda postas à votação as actas seguintes: 

 

- Actas n.ºs 15 de 24.07.13; 16 de 07.08.13; 17 de 21.08.13; 18 de 04.09.2013 e 19 de 18.09.13. 

Aprovadas por maioria com cinco abstenções, dos Vereadores Manuel Borges, Vitor Duarte, Edgar 

Cantante, Daniel Vaz Figueiredo e João Romba porque, à data, não faziam parte do executivo. 

 

 

 

 

 

Ainda durante este período  (anterior à Ordem do Dia), intervieram: 

 

 

 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Tendo por base  o slogan  “Reforçar a democracia, preparar o futuro”, 

apresentado pela Câmara, aludiu  ao facto dos Srs. Vereadores da oposição, sem pelouro atribuído, 

ficarem sistematicamente afastados de qualquer pronunciamento sobre a vida da Câmara. Manifestou 

igualmente o seu desagrado  pelo facto de as fotos dos elementos do executivo   municipal terem sido 

publicadas em tamanhos diferentes, consoante são, ou não, vereadores da força política maioritária.  

Contestou ainda o facto de, aquando da realização da reunião pública de Alhos Vedros, não terem sido 

convidados para as visitas/contactos efectuados durante o dia, como foi prática nos anteriores mandatos. 

Assim, disse, sentem-se desconfortáveis, sentem-se uns bibelots da mobília, ficando  unicamente a 

“compor” a sessão. Mais, disse parece-lhe existir um certo deficit democrático e solicitou explicações ao 

Sr. Presidente da Câmara. 

Perguntou ainda em que fase se encontram as candidaturas ao programa “Moita- Património” e quais as 

iniciativas que foram utilizadas para a divulgação das mesmas.  

Mais, sugeriu que  o antigo “Forno da Cal”, na Freguesia de Alhos Vedros, seja analisado por técnicos 

especializados e de alguma forma valorizado, uma vez que constitui uma “peça” quase única.  

Chamou ainda a atenção para a existência de uma árvore classificada – tamareira – sita na Quinta da 

Fonte da Prata. 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Relatou  mensagens que lhe foram transmitidas por um Munícipe,  dando 

conhecimento de árvores em mau estado no Parque Municipal da Moita. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Perguntou em que “pé” estão as candidaturas ao QREN e se já existe 

alguma perspectiva de remodelação do arquivo municipal por forma a que tenha melhores condições. 
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Sr. Vereador Miguel Canudo – Tendo em conta os últimos dias de mau tempo, e no âmbito da Protecção 

Civil, mencionou as situações de maior preocupação, salientando, no entanto, que foram todas situações 

de pouca monta. 

 

Sr. Vice-Presidente – Tomou a devida nota das questões colocadas a fim de serem avaliadas – tamareira 

na Quinta da Fonte da Prata e forno da cal em Alhos Vedros. 

 

 

Sr. Presidente – Relembrou que o executivo tomou posse apenas há quatro meses e que esperam nos 

próximos quatro anos conseguir encontrar as soluções para os problemas que se lhes apresentam e 

concretizarem aquilo que se propuseram fazer. 

Em relação às candidaturas ao QREN, e naquilo que à nossa região diz respeito, disse, tendo em 

consideração que o Município está inserido no Conselho Metropolitano (antiga Junta Metropolitana). 

Têm havido um conjunto de reuniões entre os diversos Municípios, e entre estes e a CCDR. Está marcada 

uma reunião com a CCDR e o Sr. Ministro Poiares Maduro. Serão definidas estratégias para 2014-2020 

para a região. Porém, nem sequer os Planos operacionais regionais estão concluídos, muito menos se 

perspetivam candidaturas antes do final do ano. 

O Sr. Ministro Poiares Maduro disse  a semana passada que o Governo Português queria apresentar à 

Comissão, e fechou o plano de parceria com a União Europeia no início de mês. Está a preparar os Planos 

operacionais regionais e temáticos;  pretende ter a contratualização de todos os fundos terminado (todo o 

pacote dos fundos do Quadro Comunitário) antes das  eleições europeias,  para que não sofram atrasos,  e 

depois então admite-se, que a seguir ao verão em Portugal, se possa iniciar o período de candidaturas. 

Em relação à questão do espaço do Forno da Cal, em Alhos Vedros, explicou que aquele é um espaço 

privado, porém poder-se-á voltar a falar com os proprietários para inviabilizar, pelo menos, que a 

degradação avance. 

No que concerne às reuniões com a Junta de Freguesia, e nomeadamente à participação dos Srs. 

Vereadores da oposição, disse parecer-lhe razoável que sejam feitas quando estivem ambos os executivos.  

Agora, parece-lhe que no conjunto de actividades que procuram desenvolver através da análise de 

diversas questões técnicas e executivas, e que dizem respeito aos vereadores com pelouros atribuidos, não 

encontra necessidade na presença os senhores vereadores sem pelouro pois não poderiam dar qualquer 

contribuição. 

“A questão aqui prende-se com a diferença: existe efectivamente uma diferença objectiva entre quem tem 

funções executivas e quem não tem.” Mais disse, “há um espaço para a intervenção  eminentemente 

política e institucional - e aí somos todos iguais. Há um espaço para aquilo que é o nosso dia-a-dia 

executivo, no âmbito das responsabilidades delegadas nos pelouros e esse é de quem tem essas 

responsabilidades e não dos outros.” 

 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Voltou a referir que os vereadores da oposição não deveriam ser 

considerados bibelots, ser verbos de encher, mas têm que estar por dentro dos problemas do Município, 

têm que ter feed-back, e têm que estar próximos das pessoas. “A nossa participação aqui não é só trabalho 

político”, disse. “Hoje vamos ter uma agenda sobrecarregada de questões altamente técnicas e nós temos 

dificuldade porque não temos apoio ou suporte algum. Nós estamos aqui numa posição que é a seguinte:  

- Vocês têm um suporte técnico brutal – tudo bem -, os vereadores da oposição não têm nada disso e cada 

vez estão a ser mais privados de possível contacto com as pessoas para não haver possivelmente 

contágios” Disse ainda que “a vossa posição não serve a democracia nem os interesses  do concelho da 

Moita.” 

 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos –  Voltou a referir a sua discordância face à circunstância de os 

vereadores da oposição estarem “dispensados” da ida aos sítios ou ficarem, como espectadores. Mais 

disse, “somos nove pessoas, com sensibilidades diferentes, de origens políticas diferentes, temos ideias 

diferentes, e ainda bem senão tínhamos um Partido único; já tivemos um Partido único durante cinquenta 

anos e deu o que deu, e portanto temos que saber tirar partido desta diversidade. Foi por isso que eu disse 

logo, na primeira reunião do mandato, quando não foram atribuídos pelouros a quatro Vereadores: o 

Concelho perdeu. Estamos aqui a dar um exemplo às forças que querem alterar a Lei eleitoral e tornar 

estes  executivos monocolores. É mais fácil, se calhar, para a condução,  dizem que isto é muita confusão, 

muitas ideias e então, monocolor é mais eficaz, dá mais coesão – é o que tenho ouvido nas 

fundamentações. Mas com estas coesões, tudo muito certinho, muito direitinho – a democracia fica mais 

pobre, não há dúvida que fica. Eu penso que estamos perante uma situação, que no concelho da Moita é 
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novidade, porque uma reunião de Câmara pública é descentralizada, um momento de certa forma 

especial: vamos a uma área de uma freguesia, vamos contactar com o executivo, perante aquilo que o Sr. 

Presidente disse, vamos ver.  

Agora em termos práticos: nós reunimos com o executivo, pelo menos reuníamos com o executivo, mas 

depois se houver uma visita a determinados locais …, não os outros não precisam ir porque vai-se tratar 

de aspectos técnicos e vocês estão dispensados, quer dizer: qual é o aspecto que isto dá? É porque 

inclusivamente pode haver alguns assuntos que irão ser tratados na reunião pública da noite. E aí os 

vereadores não foram aos sítios ou ficam lá como espectadores porque não podem intervir.” 

Mais disse “as nossas opiniões podem servir para o que sirvam, mas podemos dar uma opinião sobre um 

problema que esteja a existir aqui ou acolá. Do ponto de vista técnico, não temos os técnicos à nossa mão, 

mas temos uma opinião e pode ser uma mais valia. Estão aqui nove pessoas; de certeza, pode haver aqui 

uma pessoa que pode ter uma ideia sobre um determinado assunto e daquele ângulo mais ninguém estava 

a ver. Assim, não estou muito convencido que o slogan  “Reforçar a democracia, preparar o futuro” não 

fique quartado com a justificação técnica.” 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Reafirmou que as decisões são políticas e que não estão a quartar alguém 

da intervenção  política que deseje. Os vereadores, de qualquer força política, podem, no âmbito da sua 

actividade, contactar entidades ou fazerem  visitas  a exemplo do que fazem na altura da campanha 

eleitoral. 

Em relação a alusões ao passado,  houve, num momento do início da construção do  Poder Local 

Democrático em que era usual existirem vereadores de diferentes Partidos políticos nas Autarquias. Por 

exemplo, o Porto tinha um vereador do PCP com pelouro atribuído, e na Moita também aconteceu os 

vereadores de outros Partidos terem pelouros atribuídos.  

Agora, disse, as diferenças políticas e de opinião vão-se consolidando  e houve uma evolução (se a 

evolução foi para melhor ou pior, essa é uma outra discussão) e é a situação que temos a hoje. Isto não 

legitima a posição que alguns Partidos tomam de querer tornar os executivos monocolores. 

Os vereadores sem pelouro, disse, têm uma participação aqui que não é substituível com a intenção de 

fiscalizar a Lei; se aqui,  para quem não tem pelouro é difícil como já se disse, imagine-se numa 

Assembleia Municipal que reúne meia dúzia de vezes por ano. 

Ainda em relação às visitas e jantares entre todos os vereadores nos dias de reuniões de Câmara Públicas, 

em anteriores mandatos, aludiu ao facto de que pela mesma altura foi efectuada uma “campanha javarda” 

em que foram efectuadas queixas na Polícia Judiciária a acusar o actual Presidente de corrupção, de 

espalharem por aí cartazes a dizer que “isto era um bando de corruptos”  e ou nós temos um bocadinho de 

cara e assumimos aquilo que dizemos ou, - eu por exemplo não me sinto bem a jantar com alguém que 

acho que é corrupto, eu não quero nada com essa gente. Portanto, não se pode fazer a campanha que aqui 

se fez e depois dizer-se que somos todos amigos. Não somos nada todos amigos. 

Nós aqui temos que nos respeitar uns aos outros, apesar de as pessoas até terem relações entre si, pois 

conhecem-se há muitos anos, mas do ponto de vista político é cada um no seu canto.  

E as coisas aqui extremaram-se a um ponto em que nunca tinham estado, independentemente de no último 

mandato o ambiente ter sido bastante mais cordial. 

Mas há coisas que não se esquecem. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Salientou que podem ir a qualquer lado por iniciativa do Partido, mas 

existem entidades que dão a entender não ser conveniente a presença deles. 

Mais disse pensar que a intervenção anterior não tem nada que ver com um passado recente e aquilo que 

está agora em questão é o momento das reuniões descentralizadas em que nalgumas das actividades 

pudessem estar presentes  todos os vereadores e não apenas os que têm pelouro. 

 

 

O Sr. Vereador Vitor Duarte – Referiu que “a nós une-nos o projecto que é,  pelo menos pela parte que 

me toca, o Concelho onde nasci e vivi, a terra onde nasci e onde vivo, esse é que é o projecto, mas pronto, 

dou de barato todo o resto.” 

 

 

 

    

Terminado este período, o Sr. Presidente passou ao Período da Ordem do Dia. 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta abaixo transcrita, foi apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 

 

 

1. PLANO DE GESTÃO  DE RISCOS, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES 

CONEXAS (2014-2017) 

 

 

Por decisão unânime, este assunto será discutido  e sujeito a aprovação na reunião extraordinária da 

próxima semana. 

 
 

 

 

A proposta seguinte foi apresentada pela Sr.ª Vereadora Vivina Nunes:. 

 
 
 

2. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATOS DE AVENÇA 

 
 
“Na sequência da incapacidade definitiva atribuída a um dos técnicos que lecionava aulas de natação na 

Piscina Municipal, é urgente proceder à sua substituição, de modo a continuar a garantir o normal 

funcionamento da Escola Municipal de Natação, para a época desportiva 2013/2014.  

 

Assim, nos termos do nº 11 do art.º 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, do nº 10 do art.º 75 da 

Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, do nº 8, do artº 26º da Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro, da 

alínea a) do nº 2 do artº 22, da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro conjugado com o disposto no nº 4 do 

mesmo artigo e do nº 1, do artº 6º do Decreto-lei nº 209/2009, de 3 de setembro, na redacção dada pelo 

artigo 20º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de Abril, a celebração e renovação de contratos de avença dependem 

de parecer favorável do órgão executivo relativamente à verificação do requisito referido na alínea a) do 

nº 2, do art.º 35º e nº1 do art.º 94, da Lei nº 12-A/2008 de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis nº (s) 64-

A/2008, de 27 de fevereiro e 3-B/2010, de 28 de abril. 

 

Pelo que, e para os efeitos previstos no nº 11 do art.º 75 da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, 

conjugado com o disposto no nº 4 do mesmo artigo, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir 

parecer favorável, à celebração de um contrato de avença com o técnico, Francisco Maria Saraiva de 

Reffóios Ferreira da Cunha, de quem se conhece o desempenho profissional, pelo período de 7 meses, 

pelo valor global de € 4.630,50 (quatro mil seiscentos e trinta euros e cinquenta cêntimos), a pagar em 7 

prestações mensais.  

 

Os presentes encargos irão onerar a rubrica - 03010107.  

 

Em cumprimento do nº 2 do artº 22º e nº 1 do artº 19º da Lei nº 55-A/2010, de 31 de dezembro e do art.º 

33º e nº1 do art.º 73º, ambos da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, aos valores pagos por contratos de 

aquisição de serviços, de valor superior a € 675, mensais, serão aplicadas as reduções previstas.” 

 

Intervieram na discussão da proposta: 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Inquiriu a Câmara, tendo como base de referência “que se conhece o 

desempenho profissional” do técnico a contratar, se o mesmo já trabalhou na Câmara e quais as condições 

contratuais. 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
12.02.14         6 

 

A Sr.ª  Vereadora Vivina Nunes – Respondeu não ter a certeza de quando isso aconteceu, mas teria sido 

avençado. 

 

 

 

 

A proposta foi maioria com três  abstenções por parte dos Srs. Vereadores do PS. 

 

 

 

As propostas infra transcritas, numeradas de 3 a 6,  foram  apresentadas pelo Sr. Vereador João Romba: 

 

 
 

3. ALVARÁ DE LOTEAMENTO  2/2006 – RECEPÇÃO DEFINITIVA PARCIAL DE OBRAS 

EXTERIORES AO PRÉDIO – (CONDUTA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS , 

TROÇOS MÃE D’ÁGUA E ALTO DAS LARANJEIRAS) 

 

“No âmbito do 2º Contrato de Urbanização celebrado entre o Município da Moita e a então FADESA, 

(n.º3 da cláusula 3ª do contrato), e por força do Alvará de Loteamento n.º2/2006, foram realizadas obras 

de construção de uma conduta adutora da rede de abastecimento de águas no exterior do prédio loteado. 

 

A conduta refere-se aos troços compreendidos entre o furo de captação no lugar da Mãe D´Água e os 

reservatórios apoiados existentes no Alto das Laranjeiras; e entre os referidos reservatórios e a 

Urbanização da Quinta da Fonte da Prata. Por deliberação camarária datada de 7 de Julho de 2010, 

procedeu-se à homologação do Auto de Vistoria datado de 28 de Novembro de 2007 que concluía 

estarem nessa data reunidas as condições para que se procedesse à recepção provisória dos trabalhos. 

 

Aos 29 dias do mês de Janeiro de 2014, deslocou-se novamente a comissão de vistorias ao local, com 

vista à recepção definitiva dos trabalhos. No âmbito da referida vistoria foi detectada uma deficiência de 

construção referente a um abatimento do pavimento, melhor descrito no Auto anexo à presente proposta. 

Também no mesmo Auto, constata-se que a conduta propriamente dita apresenta autonomia funcional da 

deficiência indicada, que se refere apenas ao seu recobrimento. 

 

No seguimento da vistoria, foi elaborada pela Divisão de Administração Urbanística informação técnica 

contendo estimativa orçamental, do montante necessário para que se possa proceder à reparação das 

deficiências elencadas, e cujo valor estimado ascende em 8.000,00€ acrescidos de IVA. 

 

Atento ao acima exposto, tendo em conta que a conduta se encontra em condições normais de exploração 

e utilização e visto estarem identificados os trabalhos de correcção necessários proponho que a Câmara 

Municipal delibere o seguinte: 

 

 

1. Proceder à homologação do Auto de Vistoria datado de 29 de Janeiro de 2014, anexo à presente 

proposta, conforme dispõe o n.º 1 do art.º 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

notificando-se a representante da requerente da extensão e natureza dos trabalhos de correcção, bem como 

do prazo considerado suficiente para que proceda às reparações necessárias, sob pena de ser accionada a 

respectiva garantia bancária. 

 

2. Receber definitivamente as obras executadas no âmbito do processo de Obras Municipais 

n.ºOM113/2002, com excepção da zona onde se identificam, no Auto anexo, as deficiências detectadas. 

 

3. Reduzir a caução, nos termos do art.º 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação na sua 

redacção actual e art.º 398º do Código dos Contratos Públicos, prestada mediante a garantia bancária n.º 

33369/90/007 emitida pelo NCG Banco, naquilo que se refere apenas ao seu ponto n.º3, (Rede de 

abastecimento de água). O montante a reduzir por conta da presente obra ascende a 201.520,00€, 

(permanecendo assim caucionados deste ponto nº3 da referida caução 45.980,00€, que respeitam a 
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37.500,00€ relativos ao Furo de Captação da Mãe D´Água, acrescidos do montante estimado para 

execução dos trabalhos de reparação dos abatimentos).” 

 

 

 

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

 

 

 

 

4. ALVARÁ DE LOTEAMENTO  2/2006 – RECEPÇÃO DEFINITIVA PARCIAL DE OBRAS 

EXTERIORES AO PRÉDIO – (PROLONGAMENTO DA RUA DA PAZ ATÉ À ESTRADA DOS 

ESPANHÓIS E REFORMULAÇÃO DO CRUZAMENTO DO JUNCALINHO). 

 

 

 

“No âmbito do 2º Contrato de Urbanização celebrado entre o Município da Moita e a então FADESA, 

(n.º1 da cláusula 3ª do contrato), e por implantação do Alvará de Loteamento n.º2/2006, foram realizadas 

obras na rede viária correspondentes ao prolongamento da Rua da Paz até à Estrada dos Espanhóis, 

incluindo a reformulação do cruzamento do Juncalinho. 

 

Estas obras desenvolveram-se no exterior do prédio loteado, e por deliberação camarária datada de 10 de 

Outubro de 2012, procedeu-se à homologação do Auto de Vistoria datado de 26 de Setembro de 2007 que 

concluía estarem nessa data reunidas as condições para que se procedesse à recepção provisória dos 

trabalhos relativos à obra em apreço. 

 

Aos 29 dias do mês de Janeiro de 2014, deslocou-se novamente a comissão de vistorias ao local, com 

vista à recepção definitiva dos trabalhos. No âmbito da referida vistoria foi detectado um abatimento do 

pavimento junto a um sumidouro, melhor descrito no Auto anexo à presente proposta. 

 

Ainda no seguimento da vistoria, foi elaborada pela Divisão de Administração Urbanística informação 

técnica contendo estimativa orçamental, do montante necessário para que se possa proceder à reparação 

das deficiências elencadas, e cujo valor estimado ascende em 500,00€ acrescidos de IVA. 

 

Atento ao acima exposto, tendo em conta tanto o nó viário como o arranjo urbanístico em causa se 

encontra em normais condições de utilização, e visto estarem identificados os trabalhos de correcção 

necessários proponho que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

 

1. Proceder à homologação do Auto de Vistoria datado de 29 de Janeiro de 2014, anexo à presente 

proposta, conforme dispõe o n.º 1 do art.º 87.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, 

notificando-se a representante da requerente da extensão e natureza dos trabalhos de correcção, bem 

como, do prazo considerado suficiente para que proceda às reparações necessárias, sob pena de ser 

accionada a respectiva garantia bancária. 

 

2. Receber definitivamente as obras executadas no âmbito do processo de Obras Municipais n.ºOM126, 

com excepção da zona onde se identifica, no Auto anexo, a deficiência detectada. 

 

3. Reduzir a caução, nos termos do art.º 87.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação na sua 

redacção actual e art.º 398º do Código dos Contratos Públicos, prestada mediante a garantia bancária n.º 

33369/90/007 emitida pelo NCG Banco, naquilo que se refere apenas ao seu ponto n.º1, (Rede Viária – 

Rua da Paz e Estrada dos Espanhóis). O montante a reduzir por conta da presente obra ascende a 

22.820,00€, (permanecendo assim caucionados deste ponto nº1 da cláusula 3ª da referida caução 

530,00€, que correspondem ao montante estimado para execução dos trabalhos de reparação do 

abatimento).” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por  maioria com três abstenções, dos vereadores do PS.  
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5. REDUÇÃO DA TAXA DEVIDA PELO LICENCIAMENTO A TITULO PRECÁRIO DE UM  

ABRIGO FIXO DESTINADO A ESTUFA. 

 

 

“A Vangflor – Produção e Comércio de Flores, Lda., veio através do requerimento n.º 8115 de 13 de 

maio de 2013 solicitar o licenciamento de 25 000m2 de estufas para flores, a título precário, ao abrigo do 

DL 343/75, de 3 de julho, o qual foi deferido por meu despacho datado de 21 de janeiro último. Contudo, 

e tendo tomado conhecimento do valor da taxa anual devida pelo mesmo licenciamento que monta a 

6.250€/ano, a titular do processo veio através do requerimento registado sob o n.º 20901 de 23 de 

dezembro de 2013 solicitar a redução da taxa alegando para o efeito tratar-se de um projeto de jovens 

agricultores que se encontra em fase inicial de arranque e que face ao elevado investimento inicial 

continuam a ter prejuízo, pelo que, para já, não reúnem condições para o pagamento desta quantia, 

quantia essa bastante penalizante à implementação do projeto. 

 

Nos termos do artigo 117.º do RUEMM (Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da 

Moita), pode a Câmara Municipal reduzir as taxas previstas no mesmo regulamento, a requerimento 

fundamentado do interessado, desde que comprovada a insuficiência económica nos termos do artigo 

120.º do mesmo regulamento. Foi apresentado em anexo ao requerimento atrás mencionado, nota de 

liquidação de IRC de 2012, verificando-se claramente ter existido um prejuízo na ordem dos 12.500,00€, 

pelo que, conforme informação da SAU datada de 06 de janeiro de 2014, encontra-se comprovada a 

insuficiência económica da empresa, estando assim reunidas as condições para que a Câmara delibere 

sobre a redução da taxa devida pelo licenciamento do abrigo fixo. 

 

Assim, com base no parecer supra e atendendo às condições económico-financeiras existentes no nosso 

país, em particular no sector produtivo em apreço (floricultura) e sendo que é de todo desejável o 

estimulo ao investimento e à criação de postos de trabalho, em particular no nosso concelho, proponho a 

redução da taxa anual devida pelo licenciamento a título precário de estufas em 95%, devendo a 

requerente solicitar, caso se mantenham exercícios negativos, a redução da presente todos os anos, 

apresentando os elementos comprovativos da insuficiência económica constantes do artigo 120.º do 

RUEMM.” 

 

 

Intervieram na discussão da proposta: 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Perguntou qual a fundamentação que serviu de base a esta redução. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges – Questionou o local onde fica esta empresa. 

 

O Sr. Vereador João Romba – A fundamentação utilizada foi o prejuízo fiscal apresentado - 12.500 euros 

de IRC: - Ou a Câmara fechava os olhos e cobrava 6.250 € anual pelos 25.000 m2 de estufa (Cfr. 

Regulamento de Taxas) ou não olhava ao prejuízo fiscal e aplicava a taxa dos 100%. Entendemos que 

para estes casos, o mais sensato seria reduzir consideravelmente a taxa.  

A redução visa o incentivo de laboração e a manutenção de postos de trabalho no Município. 

Em relação ao local  explicou situar-se na Broega. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Apelou  à reflexão genérica sobre o valor das taxas a aplicar pois algumas 

poderão estar elevadas. 

 

O Sr. Presidente  da Câmara – Referiu ainda que as orientações legais nacionais consideram que o 

pagamento do serviço de fornecimento de água prestado deveria cobrir o valor real do custo. Acrescentou 

ainda que a definição das tarifas irá passar para a AERSAR e nesse momento os Municípios não poderão 

fazer nada a esse respeito. 

 

Explicou que o Município da Moita, e apesar dos incrementos dos últimos anos, é o segundo da região 

com a água mais barata. 
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Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

 

 

 

6. REDUÇÃO DE TAXA DEVIDA PLO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA  

VERIFICAÇÃO DAS  CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIENE E                         

SALUBRIDADE DE EDIFICAÇÃO. 

 

 

Nos termos do artigo 117.º do RUEMM (Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da 

 

“Através do requerimento n.º 954 de 16 de janeiro de 2014, o Sr. Fernando Uólo, veio solicitar a 

realização de vistoria, nos termos do artigo 90.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, para 

verificação das condições de salubridade da sua habitação, solicitando ao mesmo tempo a redução da taxa 

devida pela vistoria, taxa essa que ascende ao valor de 46,14€. 

 

Moita), pode a Câmara Municipal reduzir as taxas previstas no mesmo regulamento, a requerimento 

fundamentado do interessado, desde que comprovada a insuficiência económica nos termos do artigo 

120.º do mesmo regulamento. Foi apresentado em anexo ao requerimento atrás mencionado, declaração 

emitida pelo Instituto da Segurança Social atestando o pagamento de um subsídio de desemprego no valor 

de 115,52€, bem ainda, atestado de insuficiência económica emitido pela União das Freguesias da Baixa 

da Banheira e Vale da Amoreira, encontrando-se assim comprovada a insuficiência económica do 

requerente, pelo que estão reunidas as condições para que a Câmara delibere sobre a redução da taxa em 

causa. 

 

Assim, com base no parecer técnico datado de 27 de janeiro último e tendo em particular atenção as 

dificuldades económicas do requerente, estando igualmente subjacente uma questão social que se prende 

com a degradação da habitação, proponho que a Câmara Municipal delibere aceitar a redução da taxa 

devida pela realização da vistoria para verificação das condições de salubridade em 95%, ficando assim a 

cargo do requerente o pagamento de uma taxa no valor de 2,31€.” 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

A proposta seguinte foi apresentada pelo Sr. Presidente: 

 

 

7. ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ESCOLA BÁSICA 2,3 JOSÉ AFONSO E A CÂMARA 

MUNICIPAL DA MOITA – TRANSFERÊNCIA DE VERBAS. RATIFICAÇÃO DE DESPACHO. 

 

 

“No âmbito do Acordo de Colaboração celebrado, em 26.09.2006, entre a Escola Básica de 2.º e 3.º 

Ciclos José Afonso e a Câmara Municipal da Moita, que estabelece as condições de gestão e utilização  

do Pavilhão Desportivo  da E.B.2,3 José Afonso  e com o intuito de concretizar  o estabelecido no ponto 

2, da cláusula quinta do citado Acordo, tem sido habitual no início  de cada ano a Câmara Municipal 

deliberar sobre o quantitativo mensal a transferir para esta Escola, em resultado da proposta de orçamento 

e da utilização do Pavilhão Desportivo em horário extracurricular. 

 

Acontece, que até à presente data não foi efectuada a proposta de deliberação sobre o montante mensal a 

transferir no ano de 2014, tendo o pavilhão desportivo estado a ser utilizado com regularidade em horário 

extracurricular. 

 

Nesta medida, foram os serviços municipais alertados, pela direcção da Escola, que a ausência da 

transferência  de qualquer valor desde o início do ano está a comprometer  a sua gestão de  tesouraria. 
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Assim, não tendo sido possível  reunir atempadamente e extraordinariamente  a  Câmara Municipal e 

tornando-se inevitável e urgente garantir a transferência  financeira  correspondente  aos meses de janeiro 

e fevereiro de 2014 para a indicada Escola, o signatário nos termos do nº. 3  do art.º 35.º da Lei n.º 

75/2013, de 12/09, autorizou a transferência mensal idêntica à de anos anteriores, na importância de  

€2.500 para a Escola Básica 2,3 José Afonso perfazendo um total anual de 30.000, e o pagamento, com 

carácter excepcional, de €5.000 correspondente aos meses de Janeiro e Fevereiro. 

 

Assim, propõe-se, ao abrigo do n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12.09, que a Câmara Municipal 

delibere ratificar o supra referido despacho datado de 6 de Fevereiro de 2014.” 

 

Intervieram  na discussão da proposta: 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Colocou as seguintes questões: 

- Se em próximas reuniões se terá que aprovar uma nova proposta, até ao resto do ano; 

-  O porquê de não existirem acordos de colaboração com outras escolas do Município. 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Informou que o Despacho/Proposta a ratificar nesta deliberação só inclui os 

meses de Janeiro e Fevereiro e  numa próxima reunião será incluído na Ordem do Dia o Acordo na sua 

globalidade e se, da reunião resultar alguma alteração nas verbas far-se-á rectificação nos meses 

seguintes. 

 

Sr. Vereador Vitor Duarte – Informou que o Ginásio Atlético Clube já utilizou o referido Pavilhão por 

cedência da Câmara (sem que o Ginásio tivesse alguma despesa). Questionou ainda se não haverá forma 

de “estender” o protocolo a outros clubes do Concelho para que exista uma equiparação em termos de 

gastos - que não exista diferenciação entre os clubes. 

Acrescentou ainda defender abertamente que os Pavilhões devem estar em ocupação permanente. Não faz 

sentido, disse, criar uma infraestrutura para estar fechada a maior parte do dia. Mais, disse defender que 

os pavilhões devem ser construídos junto às escolas, serem utilizados por estas durante o dia e à noite 

estarem ao serviço da população em geral. 

 

Sr. Vice Presidente – Manifestou ser uma questão pertinente, de ano para ano vão-se analisando as 

necessidades, disse, mas é uma questão a ver por forma a que haja equidade no serviço público. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Acordou,  no contacto com a Escola D. João I, a fim de analisar a 

disponibilidade.  Em relação ao Pavilhão da Escola Mouzinho da Silveira tem conhecimento que não 

estará nas melhores condições. 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges apresentou a seguinte Declaração de Voto, que foi igualmente subscrita 

pelos outros Srs. Vereadores do PS. 

 

 

“A declaração de voto, que já estava prevista,  tem que ver com a discussão efectuada aqui: votarmos a 

favor defendendo a equidade de acordos de colaboração com outras escolas no sentido de criar equidade 

para todos os clubes e em todos os Pavilhões.” 

 

 

 

 

 

8. URBANIZAÇÃO DA QUINTA DA FONTE DA PRATA – OBRIGAÇÕES DA FADESA 

CAUCIONADAS PELA NOVAGALICIA (NCG BANCO, SA) – PROJECTO DE ACORDO A 

ESTABELECER COM O NCG BANCO. 
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“O NCG Banco, SA, doravante NCG, é garante do cumprimento das obrigações assumidas por 

Fadesa Portugal, S.A, no quadro dos loteamentos titulados pelo alvará nº 2/76, de 29/71 e, essencialmente, pelo 

alvará nº 2/2006, de 24/4, e do contrato de urbanização celebrado a 31/03/2006, anexo a este último alvará.  

As obras de urbanização previstas em aditamento (averbado em 17/10/2006) ao alvará nº 2/76, que 

titula a primeira operação de loteamento da Quinta da Fonte da Prata (da designada Célula H1), são relativas a 

infra-estruturação e arranjos exteriores de nove lotes de terreno que ainda não tinham sido edificados. Estas 

obras de urbanização não foram concluídas no prazo fixado (cujo termo era o dia 17/10/2008)2, tendo sido 

abandonadas antes dessa data, em Maio de 2008.  Em vistoria realizada a 30/04/2008, já tinha sido observado 

algum nível de degradação e uma situação de generalizada falta de conservação do executado. 

A execução das infra-estruturas primárias e secundárias (equipamentos) a que a Fadesa se achava 

obrigada pelo alvará nº 2/2006 e contrato de urbanização de 31/03/2006 tinha como termo do prazo o dia 

24/07/2009.3 As obras foram abandonadas em Outubro de 2008, estando já assinalado em auto de vistoria 

datado 24/09/2008, para além da não conclusão das obras de infra-estruturação primária, indícios manifestos 

de degradação. Nenhum dos equipamentos previstos foi construído. 

Nos termos do art 71º, nº 3, alªs c) e d), do regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE),4 a 

licença de loteamento caduca se as obras de urbanização estiverem abandonadas por período superior a seis 

meses [alª c)]5 ou não forem concluídas no prazo fixado [alª d)]. Em ambos os casos verificam-se os dois 

pressupostos (que não são cumulativos): as obras não foram concluídas no prazo e o abandono perdura há mais 

de 5 anos (na operação titulada pelo alvará nº 2/76) e há mais de 4 anos (na operação titulada pelo alvará nº 

2/2006). As caducidades ainda não se efetivaram, pois que têm que ser declaradas pela Câmara Municipal, 

com audiência prévia dos interessados (art 71º, nº 5). Quanto à licença titulada pelo alvará nº 2/76, a 

caducidade, a ser declarada, terá de ser parcial, abrangendo apenas os lotes de terreno não edificados, pois que 

os demais estão construídos a coberto de licença [cfr. artºs 71º, nº 7, e 79º, nº 3, do RJUE e art 101º, nº 2, alª g), 

do Código do Registo Predial]. 

Por sentença de 31/03/2011, proferida no Proc. nº 277/1L6TYLSB do 2.° Juízo do Tribunal de 

Comércio de Lisboa, a Fadesa foi declarada insolvente.  

O NCG adquiriu à massa insolvente, com exceção de um, que entretanto comprou a terceiro, os lotes 

de terreno constituídos ao abrigo da licença de loteamento titulada pelo alvará nº 2/2006 e os 9 lotes não 

edificados constituídos pela operação de 1996 (alvará nº 2/76) 

O montante das garantias asseguradas pelo NCG, inicialmente de € 12.841.794,15, foi reduzido, 

mercê da receção de obras, montando atualmente a € 10.605.998,63, conforme se colhe do Anexo III do 

projeto anexo. Dessas garantias6 foram executadas, na parte relativa ao Parque Urbano (em saldo final),7 € 

392.107,65, e no que se refere aos campos polidesportivos e bancadas, € 260.327,30. 

No que tange ao loteamento titulado pelo alvará nº 2/2006 e correspetivo contrato de 

urbanização, as garantias foram prestadas em reforço dos seguros-caução assegurados pela então Império, 

                                                           
1 - Emitido ainda em nome da Companhia Imobiliária de Turismo - Comitur, S.A. 
2 - Prazo de 24 meses contados do dia 17/10/2006.  

3 - 39 meses a contar da data da emissão do alvará, em 24/04/2006. 
4 - Aprovado pelo D/L 555/99, de 16/12, alterado e republicado (pela última vez), pelo D/L 

26/2010. 
5 - Adianta a alª a) do nº 4 do art 71º que se presumem abandonadas as obras sempre que se 

encontrem suspensas sem motivo justificativo registado no respetivo livro de obra. No caso não há 

registo no livro de obra do motivo da suspensão dos trabalhos e regista-se uma situação objetiva de 

prolongado abandono. 
6 - Prestadas em reforço de seguros-caução assegurados pela (hoje) Fidelidade - Companhia de 

Seguros, S.A (vide o que a propósito se dirá mais à frente). 
7 - Inicialmente foram executados € 610.718,02, pois que o valor base da empreitada posta a 

concurso público foi muito superior ao valor da proposta sobre que recaiu a adjudicação, tendo sido 

devolvidos € 218.610,37 não utilizados na empreitada.  
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hoje Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A8, relativos à comparticipação no custo de infra-estruturas 

exteriores e equipamentos, em função da população a servir na antecedente operação de loteamento 

titulada pelo alvará 4/2001, de 24/01, nos termos de contrato de urbanização então celebrado,9 cuja 

construção seria em boa parte executada com a operação de loteamento de 2006, a coberto das garantias 

bancárias prestadas pela Caja de Ahorro de Galicia, de que o NCG é sucessor universal. 

O NCG pretende libertar-se das garantias prestadas, que continuam a vinculá-lo, pois que são 

incondicionais, exigíveis à primeira interpelação e só liberáveis por deliberação da Câmara Municipal. 

Para tanto propõe-se, mediante acordo, entregar ao Município a quantia de € 3.108.000,00 (três milhões, 

cento e oito mil euros), como compensação pela liberação total das garantias, sem que isso constitua uma 

forma de execução da caução e sem direito de aferir da respetiva aplicação, que poderá será aplicada nos 

termos, condições e para os fins que o Município considere adequados (vide p. 4.1 do projeto de acordo), 

A essa quantia seria deduzido o montante da retenção ou retenções de cauções que subsistirem até à 

receção definitiva de obras já executadas e recebidas provisoriamente (vide mesmo p.4.1 e Anexo III). 

A redação do projeto de acordo, doravante PA, da iniciativa do NCG, foi depois ajustada entre a 

Advogada deste, Drª Maria Goreti Rebêlo,10 e o Advogado do Município da Moita, Dr. Marino Vicente.  

O PA não obriga o Município, pela Câmara Municipal, a declarar a caducidade, a desistir da 

execução das obras de urbanização e ou dos equipamentos, nem a abrir mão das correspondentes 

garantias. Com efeito, regista-se no texto do PA: 

 - que o considerando IX adjetiva de eventual a extinção das obrigações do NCG; 

- que no intróito da parte dispositiva (1º§ da pág. 8) a caducidade é adjetivada de presumível e a 

referência à liberação de garantias e ao reconhecimento da extinção do contrato de urbanização é 

antecedida do adjetivo eventual; 

- que, no corpo do item 3.2.1 (pág.8), a referência à deliberação da Câmara Municipal que 

declarar a caducidade é precedida da frase sem prejuízo da realização da audiência prévia dos 

interessados e o que desta resultar; 

- que na subalínea iv da alínea (C) do p.3.1 (pág. 8) a referência à “Deliberação Final”, destinada 

a libertar o NCG das obrigações a que está adstrito (vide definição, na pág. 6), é feita como proposta a 

sujeitar à Câmara Municipal; 

- que o p. 5.2 (“Liberação de Garantias” – pág. 11) é introduzido pela frase “Caso seja emitida a 

Deliberação Final”. 

Note-se, por último, que a ordem de cassação dos alvarás e as comunicações a conservatória do 

Registo Predial e ao Serviço de Finanças (da competência do Presidente da Câmara) decorrerão, por força 

da lei, da caducidade de cada uma das licenças de loteamento que venha a ser declarada – art 79º, nºs 1 a 

3, do RJUE. 

Não são alienadas ou constrangidas competências legais, o que seria inadmissível e determinaria 

a nulidade do acordo (cfr art 29º do CPA).11 Assim a Câmara Municipal, se entretanto declarar a 

caducidade do alvará nº 2/2006 e a caducidade parcial do alvará nº 2/76, só ponderará na deliberação 

final se se justifica ou não substituir-se na conclusão das obras de urbanização em falta e ou na construção 

dos equipamentos não executados, e sequentemente, se liberta ou não o NCG das garantias prestadas. Nos 

termos do art 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 (…),12 pode promover a realização das obras por conta do titular do alvará (…).  

No PA é feito um roteiro do procedimento legal em ordem à decisão a tomar, sendo certo que se 

esta for no sentido da liberação das garantias, o NCG Banco se obriga a entregar ao Município a quantia 

de € 3.108.000,00 (três milhões, cento e oito mil euros), deduzido do montante da retenção ou retenções 

                                                           
8 - A Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., resultou da fusão entre a Fidelidade Mundial e a 

Império Bonança. 
9 - A 26/07/2000, entre o Município e a ULEPIM, Promoções Imobiliárias, S.A, depois 

denominada Fadesa, SA. 
10 - Da Sociedade de Advogados Uría Menéndez-Proença de Carvalho. 

 
11 . Código do Procedimento Administrativo.  
12 - No caso não se justificaria a substituição para proteção de interesses de terceiros 

adquirentes de lotes, pois que o NCG é proprietário dos lotes em causa.” 
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das cauções que subsistam residualmente até à receção definitiva de obras já executadas e recebidas 

provisoriamente. Como se disse e se encontra clarificado no último § do p. 4.1 (pág.10), essa entrega não 

será consignada, podendo ser afeta aos fins que os órgãos do Município considerarem pertinentes. 

Nestas circunstâncias, proponho a aprovação do projeto de acordo, cuja minuta vai anexa.” 

 

1 . Código do Procedimento Administrativo.  
1 - No caso não se justificaria a substituição para proteção de interesses de terceiros adquirentes de lotes, 

pois que o NCG é proprietário dos lotes em causa. 

 
Intervieram na discussão da proposta: 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Fez alusão a um “rasto” de problemas que ficam neste projecto; 

Alguns a Câmara tentou resolver – a degradação de espaços públicos -, porém algumas pessoas têm-se 

sentido defraudadas porque o que se via na maquete  era quase um paraíso e nada disso se verificou. 

Mais perguntou, em termos futuros, o que a Câmara pensa fazer naquela zona. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Perguntou quem teve a iniciativa do acordo agora em proposta. 

Perguntou ainda se as obras que faltam fazer ficam incluídas nas obrigações futuras da Câmara ou de 

alguém a quem a Câmara dê Alvará de Construção. Se assim for, acrescentou, estes três milhões de euros 

que a Câmara vai receber agora podem até revelar-se insuficientes. 

Este negócio, aditou, a ser aceite este valor, parece-lhe ser benéfico para o Banco da Galicia e não para o 

Município. 

 

Sr. Presidente da Câmara – Informou que as responsabilidades do Banco em relação às casas, de sua 

propriedade,  devolutas ou não, mantêm-se. As obrigações legais,  inerentes aos construtores, mantêm-se. 

Confirmou existir frustração por parte de algumas pessoas que adquiriram habitação uma vez que as 

expectativas eram elevadas e verificou-se que a construção se revelou com uma qualidade inferior ao 

desejado. 

No que concerne às obrigações da Câmara, são assumidas e dizem apenas respeito aos espaços públicos. 

Futuramente, quem vier retomar um projecto urbanístico, retomá-lo-á do zero e fica sujeito a todas as 

determinações legais que existem sobre isso. Todas as questões de urbanização, estão todas vertidas em 

lei e serão respeitadas. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Após explicação do Sr. Presidente, e percebendo que os cinco milhões e 

qualquer coisa de garantia têm que ver com o espaço  junto ao Rio (ruas, esgotos, candeeiros, etc.), a sua 

intervenção anterior deixa de fazer sentido. Mais, reafirmou que a presença de todos os vereadores no 

terreno, ao invés de analisarem os assuntos somente no papel, poderia ser benéfico e evitar 

desconhecimentos. 

 

 

Posta à votação, o Projecto de Acordo foi aprovado por maioria com quatro abstenções , sendo três do PS 

e uma do Bloco de Esquerda, cujo representante apresentou a seguinte Declaração de Voto:    

 

 

“A minha abstenção mantem as dúvidas que eu coloquei na minha abstenção. Estamos perante um 

assunto que carece de toda a clarificação para evitar consequências futuras em relação a eventuais danos e 

questões que os próprios moradores possam levantar e que a Câmara possa vir a ser responsabilizada. Daí 

a minha dúvida, daí a minha abstenção.” 

 

 “Vereador Joaquim Raminhos” 

   

 

 

 

As propostas seguintes foram apresentadas  pelo Sr. Vereador João Romba: 
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9. COMISSÃO COORDENADORA DAS FESTAS DO MUNICÍPIO DA MOITA (FEIRA REGIONAL 

DE MAIO E FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM) 

 

 

“Tendo em vista a organização da Feira Regional de Maio e das festas em Honra de Nossa Senhora da 

Boa Viagem – Moita, torna-se necessário  aprovar a constituição de uma comissão que garanta a 

realização destes eventos, assegurando conjuntamente com a Câmara Municipal da Moita e outras 

Entidades e Instituições o desenvolvimento programado das diversas iniciativas inerentes às mesmas. 

 

Assim, proponho que a Comissão Coordenadora das Festas do Município da Moita seja composta pelos 

seguintes elementos: 

 

- Ana Rita Valadas Reisinho Recto 

- Inês Filipa Bolinhas Saramago Coelho 

- João Rafael Marques Panóias  

- João Raimundo Lopes Gregório 

- Joaquim Domingos Nazaré Marques  

- Luis Miguel Dias Pascoeiro  

- Maria Clarisse Baião dos Santos  

- Nuno José Segurado Oliveira” 

 

 

 

Intervieram na análise da proposta: 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu, resumidamente, que a participação que os vereadores da oposição 

têm é diminuta; assim disse, “não temos nada contra os elementos da Comissão, sentimo-nos afastados 

por vezes aqui das decisões, entendemos que qualquer proposta que aqui venha, tem que ver com a 

responsabilidade de algum vereador, ainda assim a nossa colaboração aqui é tomar conhecimento e 

dizermos que sim, e em vez de tomarmos conhecimento e dizermos que sim, dizemos que tomamos 

conhecimento e abstemo-nos.” 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por maioria com três abstenções do PS.  

 

 

 

10. REGULAMENTO  DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO  E PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO   

      DA MOITA. 

 

 

 

“O Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, produziu significativas alterações ao quadro normativo 

aplicável no que concerne aos procedimentos de controlo prévio e à regulação das condições em que é 

feita a afixação de mensagens publicitárias e a ocupação do espaço público, que detendo objetivos de 

simplificação e desburocratização, eliminam em algumas situações, a necessidade de licenciamento ou 

procedimento autorizativo. 

 

Atendendo a estas alterações legislativas, assume extrema relevância a elaboração e concretização de um 

repositório de normas que venha objetivar de forma coerente os princípios essenciais relativos às 

condições de ocupação e utilização do espaço público e de afixação de mensagens publicitárias, motivo 

este que presidiu à elaboração do Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do 

Município da Moita. 

 

Em 4 de dezembro de 2013 a Câmara Municipal da Moita aprovou submeter o projeto de Regulamento de 

Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a 
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contar da data da sua publicação no Diário da República, a audiência de interessados, ouvindo as 

entidades representativas dos interesses em causa, nos termos do artigo 117.º do Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, retificado pelas 

Declarações de Retificação n.os 265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 29 de fevereiro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 

janeiro e pela Lei n.º 30/2008, de 10 de julho e Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 19 de 

fevereiro e 636/2013 de 21 de outubro, e a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do mesmo 

diploma. 

Neste âmbito foram ouvidas as seguintes entidades representativas dos interesses afetados: Associação do 

Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal; Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Junta da União das 

Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Junta da União de Freguesias do Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, Junta de Freguesia da Moita; APEPE – Associação Portuguesa de Empresas de 

Publicidade Exterior; Direção Geral do Património Cultural; Estradas de Portugal, S. A.; Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P.; Turismo de Portugal, I. P.; Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas; Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; AHRESP – Associação de Hotelaria, 

Restauração e Similares de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente, Associação de Comércio, 

Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e 

REFER – Rede Ferroviária Nacional. 

 

Participaram na consulta pública, mediante a apresentação de contributos as entidades externas Turismo 

de Portugal, I. P., Polícia de Segurança Pública e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 

tendo estas emitido parecer favorável ao Regulamento e a Direção Geral do Património Cultural que 

emitiu parecer favorável condicionado. 

 

Na sequência dos contributos prestados e após a sua análise foi alterado o n.º 3 do artigo 19.º. 

 

Assim, propõe-se que: 

 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de 

aprovação, nos termos dos artigos 112.º, n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, na alínea 

g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 114.º a 119.º do CPA, do 

Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, e da Lei n.º 

97/88, de 17 de agosto, alterada pela Lei n.º 23/2000, de 23 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 48/2011, de 

01 de abril, o Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita, em 

anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante. 

 

Anexo: Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita” 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. Submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

 

11.  PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS DO MUNICÍPIO DA MOITA 

 

 

 

“O Regulamento de Taxas do Município da Moita (doravante designado por RTMM) foi aprovado pela 

Assembleia Municipal em 11 de dezembro de 2009. 

 

Tendo sido posteriormente alterado pela deliberação da Assembleia Municipal tomada na sessão ordinária 

realizada em 28 de dezembro de 2012, na sequência da publicação dos Decretos-Leis n.º 48/2011, de 01 

de abril, n.º 110/2012, de 21 de maio e n.º 204/2012, de 29 de agosto e pelas deliberações da Assembleia 

Municipal tomadas nas sessões de 22 de fevereiro de 2013 e de 03 de setembro de 2013. 

 

Atendendo às alterações legislativas decorrentes do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril e da Lei n.º 

27/2013, de 12 de abril, que resultaram na elaboração do Regulamento de Ocupação de Espaço Público e 

Publicidade do Município da Moita e na aprovação pela Assembleia Municipal, em 3 de setembro de 
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2013, do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária do Município da Moita 

mostra-se necessário proceder-se à alteração do RTMM, alterando e criando novas taxas quer no âmbito 

da ocupação do espaço público quer decorrentes das alterações à atividade de comércio a retalho não 

sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes.  

Em 4 de dezembro de 2013 a Câmara Municipal da Moita aprovou submeter o projeto de Alteração do 

Regulamento de Taxas do Município da Moita, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da sua 

publicação no Diário da República, a audiência de interessados, ouvindo as entidades representativas dos 

interesses em causa, nos termos do artigo 117.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, retificado pelas Declarações de Retificação 

n.os 265/91, de 31 de dezembro e 22-A/92, de 29 de fevereiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

6/96, de 31 de janeiro e alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro e pela Lei n.º 30/2008, de 

10 de julho e Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 118/97, de 19 de fevereiro e 636/2013 de 21 de 

outubro, e a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do mesmo diploma. 
 

Neste âmbito foram ouvidas as seguintes entidades representativas dos interesses afetados: Associação do 

Comércio e Serviços do Distrito de Setúbal; Junta de Freguesia de Alhos Vedros, Junta da União das 

Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Junta da União de Freguesias do Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, Junta de Freguesia da Moita; APEPE – Associação Portuguesa de Empresas de 

Publicidade Exterior; Direção Geral do Património Cultural ; Estradas de Portugal, S. A.; Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes, I. P.; Turismo de Portugal, I. P.; Instituto da Conservação da Natureza e 

das Florestas; Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; AHRESP – Associação de Hotelaria, 

Restauração e Similares de Portugal, Agência Portuguesa do Ambiente, Associação de Comércio, 

Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e 

REFER – Rede Ferroviária Nacional, Federação Nacional das Associações de Feirantes e Associação de 

Vendedores Ambulantes Portugueses. 
 

Participaram na consulta pública, mediante a apresentação de contributos as seguintes entidades externas: 

Estradas de Portugal, S.A., Polícia de Segurança Pública e Direção Geral do Património Cultural, tendo 

emitido parecer favorável ao Regulamento. 
 

Assim, propõe-se que: 

 

A Câmara Municipal da Moita, ao abrigo do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de 

aprovação, nos termos dos artigos 112.º n.º 7 e 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas 

b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos artigos 114.º a 119.º do CPA, no 

n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 64-A/2008 de 31 de 

dezembro e pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, nos artigos 14.º, 15.º, 16.º e 20.º da Lei n.º 73/2013, 

de 03 de setembro, do Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 

11 de julho, e da Lei n.º 27/2013, de 12 de abril, a Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da 

Moita, em anexo à presente proposta e que dela faz parte integrante. 
 

Anexo: Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita.” 

 

 

Posta à votação, a proposta bem como a alteração ao Regulamento que aqui se dá por transcrita e desta 

acta fica a fazer parte integrante foi aprovada por maioria com três abstenções do PS. 

A submeter à Assembleia Municipal. 

 

 

 

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

em minuta. Eram dezoito 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. 

 

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

em CDs ficando os mesmos a fazer parte integrante desta acta. 
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      O PRESIDENTE DA CÂMARA               
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