
CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
29.01.14         1 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao vigésimo nono dia do mês de Janeiro do ano dois mil e catorze, nesta vila da Moita, 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, Vitor Simão Duarte, Miguel 

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

Manuel de Almeida Cantante. 

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

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

 

 

Propostas:  

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS  A ACTIVIDADES DESPORTIVAS  - ATLETISMOITA 2013/2014….7  

2. DESISTÊNCIA DAS BANCAS N.ºS 8 E 09 COM A ATIVIDADE DE PEIXE, SITAS NO MERCADO MUNICIPAL 
FIXO DE SARILHOS PEQUENOS ……………………………………………………………………………………….7 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL  DO MUNICÍPIO – RECLAMAÇÃO  - PAGAMENTO DE 
INDEMNIZAÇÃO ………………………………………………………………………………………………………..8 

4. 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP ……………………………………………………………………………9 
 

 

 

 

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

dos Munícipes:  

 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

 

 

Srª.  Rosa  Palma Marques -  Em   nome  dos  moradores  da  Quinta  da   Fonte    da   Prata  expressou   o 
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contentamento e satisfação ao Município e Freguesia de Alhos Vedros, pelo facto de o assunto que há 

tempo a  tem feito deslocar-se e participar nestas reuniões de Câmara estar resolvido – o charco que 

existia na Rua Florbela Espanca.  

 

Sr. Fernando Monteiro – Apontou alguns problemas com os quais coabitam os Munícipes da Barra Cheia 

e que  gostariam de ver solucionados: 

 

- O estado miserável em que se encontram as estradas secundárias; 

 - A falta de transportes para Alhos Vedros e Moita o que complica o dia-a-dia das pessoas que na sua 

maioria têm já idade avançada e não têm meios próprios para se deslocarem. 

- Que um carro do Correio disponibilizasse uma hora semanalmente para ficar na Barra Cheia e assim 

evitar que os munícipes tivessem que se deslocar. 

 

- O Sr. João Silva – Quinta do Quadrado – Solicitou que as ruas do Bairro sejam arranjadas (alcatroar, já 

sabe que por agora, não é viável) porque a única coisa que podem fazer é desviar-se dum buraco maior 

para “caírem” dentro de um mais pequeno. 

Mais, que sejam aparadas/limpas as árvores que estão nas bermas das ruas pois tampam a visibilidade aos 

automobilistas. 

 

Sr.ª. Carmina Botas  - Pediu, ao executivo,  mais atenção para os problemas da Barra Cheia uma vez 

achar que também mereciam e “não tem sido feito nada”. Referiu maioritariamente o mau estado das 

estradas e o acumular de água que se verifica nas mesmas, aquando das chuvas. 

 

Sr. Arantes – Explanou, a exemplo de reuniões anteriores, a situação de incomodidade sonora que se 

verifica na sua casa – Alhos Vedros. 

Alertou ainda para a forma como está desenhado - em sua opinião, mal -  o parque  de estacionamento em 

frente ao Centro de Saúde da Baixa da Banheira (situação que vem apontando há cinco anos). 

Referiu-se ainda ao mau estado de limpeza em que se encontram os túneis subterrâneos, de passagem para 

peões,  na Baixa da Banheira. 

 

 

Sr. Fábio Faria – Solicitou à Câmara que reveja os locais de colocação dos caixotes do lixo pois as 

pessoas  de mais idade têm dificuldade na mobilidade. Mais alertou para uma situação, na rua  Joaquim 

Afonso Madeira,  onde existe uma poça de água que ocupa grande parte da estrada e quem vai colocar o 

lixo no contentor terá obrigatoriamente que passar por dentro da mesma. 

 

 

Às questões colocadas responderam: 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Referiu que a Câmara tem conhecimento que os caminhos agrícolas 

existentes na Barra Cheia têm efectivamente “pouca saúde”. Adiantou que a Câmara procede a duas ou 

três passagens anuais de uma máquina que arranja o piso, no entanto passado pouco tempo a situação 

volta a degradar-se. Futuramente, referiu, a Câmara está a estudar a colocação de um produto (ascória) 

que irá buscar à Siderurgia Nacional. 

Nas ruas da Quinta do Quadrado e nas Ruas da Barra Cheia, disse, assim que o tempo permita, a Câmara 

irá “atamancar” a situação, colocando pó de pedra a fim de minimizar a situação. Quando o tempo ficar 

seguro ir-se-á então promover  intervenções mais profundas. 

Em relação à lavagem dos túneis, na Baixa da Banheira, disse que irá confirmar com os serviços, porém 

duvida que não sejam limpos há quatro meses. 

 

O Sr. Vereador João Romba – Em relação ao processo da incomodidade sonora, referiu conhecer o 

mesmo e futuramente, esperar que se consiga solucionar. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Deixou expressa que a interacção entre os eleitos e os Munícipes  é o 

caminho para o reforço da Democracia, congratulando-se com o número de pessoas presentes na sala, e 

com o interesse que manifestaram.  

 

O Sr.Vereador Manuel Borges – Corroborou as intervenções colocadas pelos moradores da Barra Cheia 

reafirmando que ninguém merece ter as estradas nas condições em que agora se constatam.  
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O Sr. Presidente da Câmara – Referiu que os interesses e as necessidades dos Munícipes são muitos e os 

recursos para lhes dar resposta são escassos. É por isso, disse, que a Câmara vai dando prioridade áquilo 

que se afigura mais necessário. 

Reconheceu que a Barra Cheia, zona de génese  agrícola  tem vindo a crescer ao longo de vinte ou trinta 

anos e é agora aquilo que se pode considerar uma aldeia. Tem efectivamente menor  nível de 

infraestruturas urbanas que os outros locais e existem problemas próprios de povoamentos dispersos que 

se vão consolidando. Mais,  aditou que a Barra Cheia carece hoje que consigamos aqui colocar 

infraestruturas que há vinte anos não era possível, nem era sequer justificável. Assim, continuou, a 

Câmara irá intervir, nomeadamente na zona central (perímetro urbano) a nível do asfaltamento das ruas, e 

nos caminhos rurais irá promover uma manutenção consentânea com o que o PDM consagra e por forma 

a que os mesmos se mantenham transitáveis. 

No entanto, concluiu, poderá levar ainda algum tempo até que se consiga terminar todo o processo. 

No que concerne às questões da falta de transportes públicos, disse que é de facto um problema grave que 

assola o Concelho. Referiu que a empresa de transportes públicos que tem uma concessão do Estado,   e 

que por essa via, devia prestar um serviço que respondesse a todas as necessidades das populações , 

efectivamente, nem sempre o faz. Promove uma política economicista e só assegura carreiras onde há 

rentabilidade económica; se a carreira dá lucro, mantém-se, se não dá, extingue-se. Agora, continuou, 

aquilo que devia acontecer era aquilo que dá lucro, compensar o que dão dá, mas infelizmente não é esse 

o caso e as necessidades das pessoas são relegadas para segundo lugar.  

Mais informou que as Autarquias, tendo assento na Autoridade Metropolitana de Transportes - criação 

com poucos anos -  era suposto  ter uma palavra a dizer na gestão dos transpores na área metropolitana e 

representar os interesses dos concelhos e das suas populações, mas na realidade não tem conseguido ser 

essa voz.  

Em relação à proposta de deslocação de um médico à Barra Cheia, julga que esta proposta não terá 

superiormente aceitação, porém não deixará de a fazer junto do CES, nomeadamente ao Sr. Director do 

Arco Ribeirinho. 

No que diz respeito à possível deslocação dos CTT, ao mesmo “bairro”, e uma vez que o mesmo se 

desloca à Penalva, a Câmara vai fazer chegar o pedido  à Administração dos CTT. 

 

 

O Sr. Presidente informou ainda os presentes que de todas as questões colocadas foi tomada devida nota e 

que os Serviços Municipais irão analisar para que sejam solucionadas.  

 

 

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

 

 

 

 

 

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;  

 

- Plano de Saneamento Financeiro – Relatório de Execução/11.º semestre 

 

 

 

Pelo Sr. Presidente foi apresentada a Moção infra transcrita: 
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“MOÇÃO 

 

 

SOBRE AS ALTERAÇÕES DAS CARREIRAS PELOS TST – TRANSPORTES SUL DO TEJO 

 

 

 

A empresa de transporte público rodoviário Transportes Sul do Tejo – TST que serve a população do 

concelho da Moita, tem vindo a anunciar uma política de «reorganização da rede e ajustamentos dos 

horários, carreiras e percursos» que, na prática, resulta sempre em cortes nas carreiras, e que representa 

uma grave ameaça ao direito à mobilidade e às necessidades de deslocação das populações. 

Com estas medidas que se fundam em dados meramente economicistas sem atender ao interesse e 

mobilidade das populações, à necessária melhoria da rede de serviço público de transporte rodoviário e à 

rede integrada de transportes no âmbito da Área Metropolitana de Lisboa, a empresa TST faz aumentar o 

número de zonas e de cidadãos sem acesso ao transporte público rodoviário ao anunciar para o dia 1 de 

fevereiro de 2014 a entrada em vigor de um conjunto de alterações nas suas carreiras. 

A Câmara Municipal da Moita reunida em sessão ordinária, no dia 29 de janeiro de 2014, reafirma a sua 

discordância com os procedimentos da empresa TST, nomeadamente: 

 

1. A eliminação da carreira 303 e a sua substituição pela carreira 336, que faz a ligação Alhos Vedros-

Arroteias, o que representa a privação da população do Cabeço Verde do acesso a este meio público 

de transporte colectivo; 

 

2. A eliminação da carreira 327, sem qualquer justificação, a qual pode ser compensada pela existência 

de uma outra carreira que faz a ligação Alcochete-Barreiro, sendo impreterível o reforço da 

frequência desta carreira para compensar a redução de ligações; 

 

3. A diminuição da frequência da carreira 333 (na ligação Vale da Amoreira – Lisboa/Gare do Oriente) 

e as reduções do seu percurso, o qual nem sempre se inicia no Vale da Amoreia, é mais um ataque ao 

direito de mobilidade das populações, uma vez que se trata da única ligação direta a Lisboa a partir 

do concelho da Moita cuja tendência deveria ser o aumento dessa frequência, no sentido de cativar os 

utilizadores do automóvel. 

Continuamos a defender que só uma oferta qualificada do serviço público de transportes, em que é 

fundamental o aumento da frequência e de abrangência geográfica, pode dinamizar e contribuir para o 

desenvolvimento do transporte colectivo de passageiros em detrimento da utilização de meios próprios, e 

que qualquer alteração aos percursos e horários deve ter sempre em linha de conta o interesse da 

população do concelho da Moita. 

 

 

Esta moção, e respectiva deliberação, será enviada à empresa Transportes Sul do Tejo, à Autoridade 

Metropolitana de Transportes de Lisboa, ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e 

Comunicações, à Assembleia Municipal da Moita, às Juntas de Freguesia, a todos os partidos políticos 

com assento na Assembleia da República e aos órgãos de comunicação social.” 

 

 

Na análise da Moção, intervieram os Srs. Vereadores: 

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Referiu concordar, na essência, com a moção em tópico e perguntou se a 

Câmara efectuou  anteriormente  algum contacto com os TST, ou não, para fundamentar esta Moção. 

Mais disse que poderia existir uma forma paralela de resolver o problema, nomeadamente através de 

contactos com o município vizinho, o Montijo. 

 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Manifestou satisfação pelo facto de o assunto da Quinta da Fonte da 

Prata estar resolvido.  
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Em relação aos munícipes presentes, reafirmou igualmente o seu contentamento pelo interesse que 

demonstram na resolução dos problemas respectivos  junto da autarquia que poderá ajudar a resolvê-los. 

Em relação à Moção apresentada, que disse ir votar favoravelmente, fez alusão à situação social em que o 

País se encontra e que leva a que sejam sempre os mais desfavorecidos a perder qualidade de vida. A 

questão dos transportes, é só mais uma das muitas  medidas que o Governo tem vindo a implementar ou a 

incentivar (na saúde, educação, habitação) e que são um  sinal forte  de que isto não se faz às nossas 

vidas. 

Mais, solicitou que a rede de transportes adequada às necessidades ao Município  da Moita,  de que todas 

as forças políticas falam  aquando das campanhas eleitorais seja um assunto a debater e a tentar resolver 

futuramente porque, por exemplo, os estudantes de Alhos Vedros não têm transportes para a Escola 

Secundária da Baixa da Banheira;  as pessoas que residem no Pinhal da Areia não têm transportes para a 

Moita; as pessoas da Barra Cheia não têm transportes para a Moita …etc.. 

  

Sr. Vereador Manuel Borges – Informou os presentes que os vereadores da oposição (PS e BE) têm 

posições desiguais àquelas que detêm os Srs. Vereadores da CDU (têm pelouros atribuídos e passam, no 

mínimo, oito horas por dia na Câmara) que têm oportunidade  de conhecer todos os processos. 

Assim, disse não conhecer detalhadamente quais são as carreiras que integram a proposta, porém de 

qualquer forma,  disse não concordar com as supressões a efectuar pela empresa concessionária.   

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou que todos os Municípios da Área Metropolitana de Lisboa 

foram chamados para dar os seus pareceres sobre as alterações e supressões à  Autoridade Metropolitana 

de Transportes de Lisboa. O argumento, disse, é a falta de utentes nas viagens e a consequente falta de 

rentabilidade. Mais, aditou que os Municípios têm dez dias para responder e que a posição a nível do 

Distito de Setúbal  é que  é de repudiar  a proposta efectuada e  mostrarmos que não estamos de acordo 

com este caminho. 

 

O Sr. Vereador Manuel Borges - Fez alusão a uma proposta do Partido Socialista, que nas últimas 

eleições autárquicas apresentou a criação de uma rede de transportes em mini-Bus, que percorreriam todo 

o concelho. Assim, sugeriu que se olhe para aquela proposta “de outra maneira”, porque  a situação, como 

está,  não resolve o problema.  

 

Sr. Presidente da Câmara – Informou que para   a operação de transportes públicos é necessária uma 

licença especial, emitida pelo Estado,  a que particulares e  Municípios, não têm acesso porque não tem  

havido, nos últimos anos,  abertura para a emissão respectiva. 

 

Posta à votação, a Moção foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

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

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Referiu que, tendo conhecimento que no anterior mandato as reuniões de 

Câmara Públicas eram precedidas por visitas efectuadas à Freguesia em que participavam todos 

vereadores e nesta reunião isso não aconteceu, perguntou qual a razão.  

Mais, informou que os vereadores do Partido socialista fazem atendimento à população, todas as quartas 

feiras, das 11.30h às 12.30h., nos gabinetes respectivos. 

Fez ainda alusão à entrega dos méritos desportivos e perguntou qual o teor do envelope que entregou na 

altura. 

Colocou ainda as seguintes questões: 

- Quais os critérios de atribuição dos méritos desportivos e dos apoios ao movimento associativo; 

- Qual o resultado da reunião havida entre o executivo municipal (a tempo inteiro) e as pessoas que têm 

hortas no “Matão”; 

- Solicitou que seja avaliada a existência de cavalos à solta  junto à rotunda do Cordas, na Baixa da 

Banheira; 

- Inundações provocadas pela chuva e existência de bases das palmeiras que entretanto secaram,  e das 

quais, após corte, e ficaram apenas alguns centímetros de tronco – o que provoca problemas com os 

estacionamentos -,  na Praceta 1.º de Dezembro, na Baixa da Banheira. 
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Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Fez referência aos mandatos anteriores, em que eram promovidos 

encontros com o executivo da freguesia onde era efectuada a reunião pública  e algumas visitas a locais 

da mesma e solicitou esclarecimentos sobre os motivos da não realização neste mandato. 

Apelou ainda a que a prática anterior seja reiterada pois era salutar e democrática. 

Mais, salientou alguns problemas que considera serem de atentar, em Alhos Vedros, nomeadamente a 

requalificação das zonas urbanas envelhecidas no interior da vila. 

Questionou ainda sobre a desmantelamento da “Silcorc” em Alhos Vedros, se é por questões de 

segurança ou para dar seguimento ao plano de urbanização que em tempos foi proposto (Av. Cândido dos 

Reis até à Av. Bela Rosa). 

Solicitou ainda esclarecimentos sobre a reunião havida entre a Câmara  e os Munícipes que têm hortas, no 

Matão. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Aludiu à falta de segurança existente no Município, apontou alguns casos 

de assaltos a habitações de que teve conhecimento  e perguntou se a Câmara tem vindo a ter 

conhecimento deste aumento de insegurança. 

Mais fez as seguintes chamadas de atenção: 

- Recolocação dos sinais de STOP na Urbanização Vila Verde, em Alhos Vedros; 

- Necessidade de recolocação das pedras soltas nos passeios; 

Sugeriu ainda que as iniciativas do  movimento associativo sejam divulgadas pelos meios que a Câmara 

tem ao seu dispor. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou, em relação aos animais que andam a apascentar à solta, que a 

fiscalização Municipal quando detecta este facto faz chegar o alerta às entidades policiais responsáveis na 

área em questão. 

No que concerne  à reunião efectuada com as pessoas que exploram as hortas, em terrenos privados, junto 

ao matão,  explicou que foram cortadas as ligações que eram utilizadas para a  rega, e que não eram 

pagas, após a explicação dada aos Munícipes de que é incomportável e injusto para com todos aqueles 

que pagam a água que consomem. Mais sugeriu-se outras formas de ser encontrada água para a rega, 

tendo-se deixado ainda assim, um ponto de água para alguma coisa que seja necessária. 

Sobre a Praceta 1.º de Dezembro, informou qua a Câmara limpou já algumas sarjetas e espera-se, com a 

melhoria do tempo e com mais algumas pequenas intervenções a efectuar, que  o estado da respectiva 

praceta, melhore significativamente. 

Em relação à fábrica já desactivada, em Alhos Vedros, explicou que a intervenção efectuada foi ao nível 

da protecção civil. 

 

 

O Sr. Vice Presidente – Prestou algumas informações acerca do movimento associativo, à respectiva 

divulgação e contribuições prestadas. 

 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Informou que o próximo boletim Municipal já trará informações sobre  as 

actividades do movimento associativo.  

No que concerne à falta de reabilitação urbana em Alhos Vedros explicou quais os motivos que têm 

levado os proprietários a deixar degradar o património: casos de herdeiros que não têm capacidade 

financeira, ou de entidades bancárias que são donas de grande parte das antigas fábricas e que estão à 

espera que o mercado recupere, para então investirem.   

Sobre os critérios de entrega dos méritos desportivos, informou obedecerem aos seguintes critérios:   

- primeiro ou segundo lugar em provas ou campeonatos nacionais, quer em modalidades individuais ou 

colectivas, qualquer modalidade, e a participação em representação do País em provas internacionais. 

Em relação ao Atletismoita, são dados prémios colectivos, a equipas que participam no torneio e aos 

atletas – são prémios monetários, mas não são dados em dinheiro, são dados em cheques que permitem o 

levantamento de equipamentos desportivos ou de qualquer outra natureza (neste caso na Decatlon). 

Relativamente à realização de reuniões com as Juntas de Freguesia, em dias de reunião de Câmara 

Pública, informou não ter sido ainda realizada alguma reunião, porém, disse, poder-se-á avaliar em 

próximas realizações.  

Acrescentou ainda não lhe parecer fazer muito sentido que os vereadores sem pelouro acompanhem o 

trabalho de rua do executivo, uma vez que este é realizado pelos vereadores que têm pelouros atribuídos e 

pelos técnicos que trabalham com aqueles. 
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Sr. Vereador Vitor Duarte – Propôs uma pequena correcção aos “Méritos Desportivos”: que os jovens que 

vivem/residam no nosso município, apesar de representarem clubes diversos, mas sendo campeões 

nacionais, representando Portugal em campeonatos da Europa ou do Mundo, sejam abrangidos/agraciados 

igualmente pelos  méritos desportivos. 

 

 

O Sr. Presidente – Respondeu, à questão anteriormente  colocada, referindo  que é uma questão a 

considerar futuramente. 

  

    

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

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

 

1. ATRIBUIÇÃO DE APOIOS FINANCEIROS A ACTIVIDADES DESPORTIVAS – 

ATLETISMOITA 2013/2014 

 

“A Câmara Municipal promove anualmente o Torneio de Atletismo Atletismoita. Este torneio decorre ao 

longo de toda a época desportiva e é organizado com os Clubes do Concelho que se dedicam  a este 

desporto. 

Cada um dos clubes é responsável pela organização  de uma das provas que decorre na sua área de 

influência . 

A Câmara Municipal tem o compromisso de apoiar cada prova com um subsídio de 600 € (seiscentos 

euros). 

Nesse sentido proponho: 

 

. Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho  (08.02.2014) 

11.º Corta Mato do Vale da Amoreira – 600 € (seiscentos euros). 

 

Este apoio financeiro tem cabimento na rubrica 252/22 – ATLETISMOITA – 03/06.02.03.05.07” 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 
 

 

A proposta seguinte foi apresentada pelo Sr. Vereador João Romba. 

 
 
2. DESISTÊNCIA DAS BANCAS NºS 08 E 09 COM A ACTIVIDADE DE PEIXE, SITAS NO 

MERCADO MUNICIPAL  FIXO DE SARILHOS PEQUENOS 

 
 
“No dia dois de Janeiro de dois mil e catorze, foi recepcionado um requerimento em nome de Joaquim 

Pedro Casimiro, residente na Rua Luis de Camões n.º 30 r/c, na União de Freguesias do Gaio-Rosário e 

Sarilhos Pequenos, Município da Moita, adjudicatário das bancas nºs. 08 e 09, com a actividade de peixe, 

sitas no Mercado Municipal Fixo de Sarilhos Pequenos, no qual solicitava a desistência do direito ao uso 

das mesmas. 
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Assim, proponho: 

 

Que ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do art.º 8.º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de vanda a 

Retalho, seja aceite a renúncia da titular.” 

 
 
A proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

As proposta infra transcritas, numeradas de 3 e 4,  foram  apresentadas pelo Sr. Presidente: 

 

 
 

3. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO MUNICÍPIO 

- RECLAMAÇÃO  - PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO 

 

“A Senhora Anabela Martins Medeira Araújo reclamou por carta registada na Secção de Expediente desta 

Câmara Municipal sob o n.º 16114,  datada de 10 de Outubro de 2013, o pagamento de €1.912,53, 

relativos aos danos sofridos na sua viatura de marca Fiat Scudo 35-DV-89, devido à ausência de 

sinalização a indicar um obstáculo perto (prumo de trincheiramento),  quando circulava no dia 18 de 

setembro/13, no sentido descendente da Avenida Dr. Teófilo Braga, na vila da Moita.  

 

Os trabalhos na Avenida Teófilo Braga encontravam-se condicionados,  conforme  consta do “Edital” 

publicado em 27 de agosto de 2013. 

 

 " 1 – Entre os dias 5 de agosto e 06 de outubro de 2013, o trânsito estará condicionado na Av.ª Dr. 

Teófilo Braga, Zona Envolvente à Praça de Touros, Praça da República, Rua Dr. Silva Evaristo e 

Largo Conde Ferreira, quer devido às montagens e desmontagens do trincheiramento, quer 

devido a colocação e retirada das areias;” 

 

Foram os factos analisados pelos serviços municipais, pronunciando-se os mesmos que não se 

encontravam reunidos os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, assim não é este 

Município responsável pelos danos reclamados pela requerente e consequentemente não existe obrigação 

de indemnizar.  

 

 

Assim, propõe-se que a Câmara Municipal delibere que:  

 

 

-   É sua intenção indeferir a reclamação e consequentemente o pedido de indemnização apresentado 

pela reclamante Sr.ª Anabela Martins Medeira de Araújo, por carta registada na Secção de 

Expediente desta Câmara Municipal sob o n.º 16114, na medida em que não se encontram reunidos 

os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual das pessoas coletivas de direito público, 

nos termos do disposto no Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro, na redação em vigor, e com 

os fundamentos constantes na  Informação-Proposta n.º 54/2013 da Secção de Património desta 

Câmara Municipal que se anexa à presente proposta e dela faz parte integrante. 

 

- Se notifique a reclamante da intenção de indeferimento da reclamação e consequentemente do 

pedido de indemnização por si apresentada, mediante o disposto nos artigos 66.º e 70.º do Código do 

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

redação atual. 

 

- Se notifique a reclamante, para efeitos de audiência dos interessados, de acordo com o disposto nos 

artigos 100.º e 101.º do CPA para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, se pronunciar por escrito 

quanto ao projeto de decisão final, remetendo-lhe cópia da deliberação e informando-a do horário e 

local para consulta do processo. 
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Colocada à votação, a proposta foi aprovada por maioria com quatro abstenções, sendo três dos 

Vereadores do PS e uma do Vereador do BE. 

 

 

4. 1.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GOP 

 

 

“A alteração aos documentos previsionais agora proposta resulta da necessidade de reforçar algumas 

dotações orçamentais  com vista a garantir a assunção de alguns compromissos  no imediato. 

 

Assim, propõe-se a aprovação da alteração ao orçamento nos termos dos documentos em anexo na 

importância total de  €79.797.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por  maioria com quatro abstenções, sendo três dos 

Vereadores do PS e uma do Vereador do BE. 

 

 

 

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 dez 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 CD ficando os mesmos a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

 

 

                                                     O PRESIDENTE DA CÂMARA               

 

 

                        

 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

  

 

 

                                                     A COORDENADORA  TÉCNICA 

 

 

 

 

     

 

 

                               ________________________________________     
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