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Aos quinze dias do mês de Janeiro do ano dois mil e catorze, nesta Vila da Moita, na Sala de Reuniões do 

Edifício Sede do Município, pelas quinze horas, reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do 

Sr. Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores 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. 
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PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

 

- Relação dos atos praticados no uso da delegação e subdelegação de competências; 
 

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

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

 

 

O Sr. Presidente informou que foi entregue há alguns minutos o relatório e contas da Comissão de Festas, 

sobre a realização da festa em Honra da Nª Srª da Boa Viagem e que inclui também a Feira de Maio, do ano 

de 2013, informando que o mesmo teve um saldo positivo confirmando-se por isso que de ano para ano as 

Festas da Moita tem estrutura por si própria para se financiar pensando ser este um facto muito positivo 

porque assim a mesma acaba por dispensar os financiamentos dados pela autarquia, ficando só a precisar do 

apoio logístico que é prestado pela Câmara Municipal 

 

 

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

período antes da ordem do dia. 

 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Congratulou pelo facto das contas das Festa da Moita e Feira de Maio 

terem dado um saldo positivo porque é sinal que foram bem geridas e apraz-lhe também a prestação de 

contas destas iniciativas, acrescentando que todas as comissões e organizações que têm apoios do 

Município também o deveriam fazer. 

Disse que chegou um ofício ao seu gabinete por causa da questão das hortas que se encontram junto ao 

Matão, apesar de saber que não é terreno municipal, perguntou qual o ponto de situação uma vez que se 

apercebeu que existe algum mal-estar desde que se aprovou o Regulamento das Hortas Urbanas e também 

se apercebeu que houve um corte de acesso à água da rede pública, apelando para que haja alguns acordos 

por forma a que as pessoas se possam entender. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse pertencer à Direção da CACAV e nessa qualidade já participou numa 

reunião da Comissão Executiva das comemorações dos 500 anos do Foral de Alhos Vedros, e para além do 

programa, que pensa ser bom e extenso, foi levantada a questão se não deveria haver uma “realização 

física” como por exemplo um monumento para perpetuar este acontecimento, e como se sabe que a Câmara 

Municipal não tem verba, alvitrou-se a hipótese da Comissão Executiva também fazer algum esforço e 

tentar junto das entidades privadas angariar algumas verbas, acrescentando que pensa ser importante fazer-

se alguma coisa e dever-se-ia, em conjunto com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, pensar-se no 

assunto. 

 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Sobre a rotunda do “Cordas” disse que, no centro da mesma, foi colocado o 

pedestal de suporte para a estátua mas foi mal pensado fazê-lo sem o mesmo ser reparado e limpo, porque 

as pessoas ao passar no local comentam negativamente, solicitando se o mesmo poderia ser limpo o mais 

rapidamente possível.  

Perguntou se já foi feita alguma reunião e como está a ser feita a implementação da Comissão Municipal da 

Juventude. 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
15.01.14         3 

 

 

 

 

Sr. Presidente – Em relação ao pedestal disse que o que tem de memória e que pensa ser normal é as coisas 

serem arranjadas e reparadas quando “já estão na casa nova e não na casa velha, porque reparar e limpar e 

depois fazer a mudança não lhe parece lógico”, portanto o pedestal será devidamente reparado no local 

onde passará a estar.  

Sobre as hortas do Matão esclareceu que no local não havia nenhum abastecimento de água mas sim um 

ato, perfeitamente inadmissível em quaisquer circunstâncias, de umas pessoas que procuram a conduta de 

água mais próxima, para intercetá-la e retirar água da rede pública, e isso não é aceitável, até porque, em 

todo o País, cobra-se a água que se fornece aos lares, às escolas, aos centros de saúde, aos hospitais e que 

os munícipes consomem em casa, questionando se deve haver exceções e haver hortas que usem água para 

consumo humano sem pagarem? Ou se as hortas que se localizam no Matão são diferentes de uma pessoa 

que tenha, por exemplo uma horta nos Brejos? E perante estas questões para as quais não consegue arranjar 

resposta a contento, pensa que deve haver uma moralidade pública que tem que ser geral, ou seja toda a 

água que seja de consumo humano tem que ser paga e todas as pessoas que praticam agricultura, seja por 

lazer ou por subsistência, têm que se bastar a si próprias quanto ao fornecimento de água. 

Quanto à questão do diálogo, as pessoas para além de saberem, desde sempre, que não deviam fazer aquilo 

que fizeram, e na sequência de se ter posto fim a estas situações, as pessoas já falaram com a responsável 

por este serviço e já marcaram reunião com o vereador do Pelouro portanto tem estado em contacto, mas 

não existe margem para uma situação que não é aceitável.  

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Informou que no dia a seguir, às 11 horas, já tinha reunião marcada com 

dois utilizadores das hortas. 

Em relação à rotunda do “Cordas” informou que os serviços da câmara estão a proceder à limpeza da 

mesma e que foi contratada uma empresa especializada no tratamento do mármore para proceder à limpeza 

do pedestal, explicando em seguida como se irá desenvolver este trabalho, após isso será feito o 

arrelvamento, irão ser colocados dois pinheiros mansos, logo em conclusão as coisas estão bem planeadas e 

programadas portanto tudo tem o seu tempo e será posteriormente colocado o monumento ao emigrante e a 

iluminação respetiva que também requer muito trabalho. 

 

Sr. Vice-presidente – Sobre a questão do monumento comemorativo dos 500 anos do Foral de Alhos 

Vedros disse que isso já foi pensado e falado, e na próxima reunião com certeza que será discutido esse 

assunto porque todos concordam com essa ideia. 

Disse que sobre o Conselho Municipal da Juventude ainda não sabe nada, no entanto sobre o Fórum da 

Juventude informou que houve uma reunião entre os jovens e os organismos, sendo que esta destinava-se a 

discutir uma proposta de regulamento para um futuro encontro tendo depois seguido para os diversos 

órgãos continuarem o trabalho para que haja uma nova reunião em Fevereiro.  

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse em relação ao pedestal da rotunda do “Cordas” que, na sua opinião, os 

grafitis deveriam ter sido limpos antes de o mesmo ter sido colocado no local. 

Disse ter ido visitar as hortas que se encontram junto ao Matão e falou com algumas pessoas que lhe 

disseram que aquela é uma prática reiterada de há mais de quarenta anos e os sucessivos executivos que 

passaram pela câmara tiveram conhecimento e aceitaram tacitamente aquela situação e segundo lhe 

disseram a própria Câmara forneceu tubagem e torneiras portanto parece-lhe que não coincide com o que 

foi dito, acrescentando que também não concorda como a situação foi feita pensando que teria sido boa 

ideia falar-se com as pessoas antes da água ser retirada.  

Perguntou, ainda, se o local onde está instalado o viveiro municipal é propriedade da Câmara Municipal. 

 

Sr. Presidente – Esclareceu que uma parte do viveiro municipal está instalado em terreno propriedade do 

Município e outra parte é particular mas o proprietário autorizou. 

Disse não ter percebido duas coisas, a primeira é que se disse que a situação da água para as hortas tinha 

muitos anos, no entanto está na Câmara Municipal há cerca de treze anos e desconhecia o assunto, e mesmo 

que alguém soubesse, pensa que isso não era o mais importante, o mais importante era sabermos que se 

algo inaceitável só porque está a acontecer há muitos anos, e só por esse facto, passa a ser aceitável?  
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Questionando ainda se pensam que estas hortas são uma situação de exceção porque podem ter água paga 

pela população e todas as outras devem resolver o assunto por si próprias ou então qual a solução que 

propõem? 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Sobre as hortas disse que existe um Regulamento, e como já foi falado 

as coisas estão numa fase transitória onde se estão a preparar algumas condições para ser assumido em 

pleno o Regulamento, portanto os utilizadores das hortas tem que ter conhecimento e enquadrarem-se no 

mesmo e portanto a Câmara vai-se deparar com algumas problemas com as pessoas que já desenvolve as 

hortas há muitos anos mas com certeza que se vai conseguir, relembrando e descrevendo as situações que 

aconteceram com os utilizadores das hortas do Vale da Amoreira, quanto às localizadas no Matão, o terreno 

não é municipal e se as mesmas existem há cerca de 40 anos deve ser porque o dono do terreno não 

precisou dele e deixou as coisas correrem desta forma, mas como é obvio tem que haver algum dialogo para 

que tudo se possa resolver a contento de todos, dando o exemplo de como pensa que poderia ser resolvido 

este assunto, uma vez que pensa que o que ocasionou aquela esta situação foi o facto de ter havido o corte 

abrupto da água. 

 

Sr. Presidente – Quanto à questão das hortas disse que o que está em causa não é o Regulamento Municipal 

das Hortas, porque este praticamente não é chamado para o caso, porque este tem que ser implementado em 

terrenos municipais para a regularização de cedência de parcelas para a existência de hortas urbanas, o que 

se está a falar é de hortas localizadas em terreno particular e o que está em causa é o Regulamento 

Municipal, e as leis nacionais, de Fornecimento de Água para Consumo Humano, acrescentando que se 

alguém colocar uma proposta nesta reunião de câmara que diga que a Câmara Municipal deve abrir uma 

exceção e autorizar o acesso à rede pública de água, ainda que por um tempo determinado, aquelas pessoas 

e naquelas circunstâncias, com certeza que se irá abster e cumpre o que a Câmara decidir, mas 

pessoalmente não assume exceções ao Regulamento Municipal de Fornecimento de Água para Consumo 

Humano. 
 

Sr. Vereador Vítor Duarte – Em relação à questão do pedestal na rotunda do “Cordas” disse que a 

explicação que foi feita é correta, e percebeu, não pondo em causa todo o trabalho que tem que ser 

desenvolvido, no entanto esclarece que falou porque se sentiu aborrecido com alguns comentários 

negativos que ouviu, justificando o porquê da sua anterior intervenção. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Solicitou que lhe fosse fornecido um exemplar, ou em papel ou em formato 

digital, do relatório e contas da Comissão de Festas, sobre a realização da festa em Honra da Nª Srª da Boa 

Viagem, para que possa posteriormente analisar. 

Sobre o Conselho Municipal e o Fórum da Juventude disse ter percebido que foi feita uma reunião para 

preparar uma segunda que irá haver em Fevereiro, parecendo-lhe que a realização desta não será para que 

se proceda à aplicação do Conselho Municipal da Juventude. Pediu ainda um esclarecimento sobre o que os 

vereadores do Partido Socialista precisam fazer para apresentar propostas para serem submetidas à Câmara 

Municipal, porque assim poderão propor a criação do Conselho Municipal da Juventude.   

Sobre a questão das hortas do Matão disse que não se deveria ter tomado a decisão abrupta de se efetuar o 

corte da água mas dever-se-ia, antes, conversar com as pessoas, questionando, uma vez que fez visita a este 

local assim como às hortas localizadas no Vale da Amoreira, questionando como é feito o abastecimento às 

mesmas. Ainda sobre as hortas localizadas no Matão diz que como é óbvio se existe um problema o mesmo 

tem que ser resolvido até porque se existia tubagem fora do viveiro alguém teve que as fazer parecendo-lhe 

que noutra gestão a situação foi facilitada e mesmo agora existe tubagem dentro do viveiro e está colocada 

uma torneira fora. 

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Disse que como já foi informado na Câmara e publicamente, e estando a 

Câmara Municipal em fase de reestruturação, ir-se-á iniciar a questão das hortas municipais no Concelho, e 

as primeiras a serem intervencionadas vão ser as localizadas no Vale da Amoreira que é o local  onde a Câ - 
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mara Municipal dispõem de terrenos, explicando em seguida o que já foi feito e quais as várias etapas que 

este processo vai ter, esclarecendo no entanto que para as hortas municipais não se prevê que venham a 

dispor água da rede pública, mas sim que as pessoas se organizem para que possam abrir poços coletivos, 

como dispõe o Regulamento, e nesta altura as águas que são utilizadas nas hortas é dos poços que já foram 

abertos e da vala que passa ao lado das mesmas. Explicou de seguida a forma e quais as razões porque a 

água da rede pública foi retirada às hortas localizadas no Matão e porque ficou um ponto de água no local. 

 

Sr. Vice-Presidente – Sobre a CMJ fez um breve histórico, dizendo que houve um primeiro encontro em 

que foi decidido unanimemente que se faria um fórum, em que esteve presente a Juventude Socialista, 

tendo sido lavrada uma ata que está em discussão, tendo registado, e achado interessante que o PS tenha 

questionado sobre a situação. 

 

Sr. Presidente – Tendo sido questionado como poderiam os vereadores do PS apresentar propostas para 

serem presentes às reuniões de câmara informou que está estipulado no regimento, que aliás transcreve a 

Lei e que poderá ser facultado, discriminando no entanto alguns pontos que tem de memória.  

 

 

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

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

 

1. PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO À INVESTIGAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

- MOITA PATRIMÓNIO 

 

 

 “De acordo com o art. 10º, alínea f), da Estrutura Orgânica Flexível dos Serviços Municipais da Câmara 

Municipal da Moita, compete à Cultura “Promover e assegurar a investigação, salvaguarda e valorização do 

património cultural do Concelho, garantindo a preservação da sua identidade e da sua memória” 
. 

Assim, com o objetivo de incentivar o estudo e divulgação do Património e História Local, através da 

criação de um mecanismo de apoio que estimule a investigação, criação e edição, por parte dos 

investigadores e autores que desenvolvem trabalhos sobre o Concelho da Moita no âmbito do Património, 

com ênfase na história local, arqueologia e etnografia, proponho a criação do Programa Municipal de Apoio 

à Investigação e Divulgação – MOITA PATRIMÓNIO, no valor global de 10 mil euros, de acordo com o 

Programa em anexo, e a sair da rubrica 060602030522 Valorização e Preservação do Património e Cultura. 
 

Mais proponho, atendendo a que durante o ano de 2014 se assinalam os 500 anos da outorga de foral a 

Alhos Vedros, que a temática da primeira edição do Programa Municipal de Apoio à Investigação e 

Divulgação seja: “Alhos Vedros, da Idade Média ao Século XVIII”. 
 

Assim ao abrigo do art. 23º, nº2, alínea e) e do artigo 33º, nº1 alínea t) do regime jurídico das autarquias 

locais aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de setembro, e a ela anexo, propõe-se que a Câmara Municipal 

da Moita aprove o presente “Programa Municipal de Apoio à Investigação e Divulgação – MOITA 

PATRIMÓNIO”, e publicite a deliberação pelos meios estabelecidos no artigo 56º do mesmo regime 

jurídico (edital, sitio da Internet, boletim da autarquia, jornais regionais).” 
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Após a apresentação da proposta foi a mesma colocada à discussão com as seguintes intervenções. 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Disse pertencer à organização das comemorações do Foral de Alhos Vedros 

e como tal já conhecia as linhas gerais do documento apresentado, tecendo vários elogios e colocando 

algumas dúvidas, nomeadamente a questão do prémio atribuído e o facto do vencedor de uma edição não 

poder concorrer na edição seguinte, tendo em conta que a mesma é bienal e as edições têm temáticas 

diferentes. 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Questionou se virá a reunião de câmara a definição do júri.  

 

Sr. Vice-Presidente – Esclareceu que o programa atribui o prémio de 10.000 € mas este pode ser destinado 

a mais do que um projeto.  

 

 

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

 

 

2. APOIOS FINANCEIROS DIVERSOS – MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

 

 

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

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

representação municipal, bem como apoio para pequenas obras de manutenção. Desta forma e 

considerando alguns dos pedidos que se encontravam para análise, proponho a atribuição dos seguintes 

apoios: 

 

1. À Sociedade Filarmónica Estrela Moitense – 1.500€ (mil e quinhentos euros), no âmbito da 

deslocação de 7 ginastas da classe de competição, ao Campeonato do Mundo, no passado mês de 

Novembro, a Sofia na Bulgária; 

2. À Academia Musical e Recreativa 8 Janeiro – 146,79€ (cento e quarenta e seis euros e setenta e 

nove cêntimos), no âmbito de trabalhos urgentes de manutenção das mesas utilizadas para os 

treinos e torneios, na modalidade de ténis de mesa; 

3. Ao Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia – 200€ (duzentos euros), no 

âmbito da deslocação ao Festival de Folclore em São Vicente de Alcântara, Espanha. 

Os apoios referidos têm cabimento: 

Pontos 1 e 3: Classif.: 251.17-03.04.07.01.02.99 “Apoio a Assoc. Culturais e Desportivas”; 

Ponto        2: Classif.: 251.22-0308070105 – “Apoio Mov. Associativo – Investimentos”. 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade 

 

 

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

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

 

 
15.01.14         7 

 

 

 

 

3. DESISTÊNCIA DO ESPAÇO DE VENDA Nº351, COM A ACTIVIDADE DE AVES NA FEIRA 

MENSAL DO CONCELHO DA MOITA 

 

 

“No dia cinco do mês de novembro do ano de dois mil e treze, foi rececionado requerimento em nome de 

Inácio Pereira Alfaiate, residente na Rua 20 de Abril, nº52 r/c esq. – Barreiro, adjudicatário do espaço de 

venda nº351, com a atividade de aves, na Feira Mensal, no qual solicitava a desistência do direito ao uso do 

mesmo. 

 

Assim, proponho: 

 

Que ao abrigo da alínea c) do art. 28º do Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária 

do Município da Moita, seja aceite a renúncia do titular.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

4. DESISTÊNCIA DA BANCA Nº 03, COM A ACTIVIDADE DE PEIXE, SITA NO MERCADO 

MUNICIPAL FIXO DE SARILHOS PEQUENOS 

 

 

“No dia nove do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, foi rececionado um requerimento em nome 

de Ana Paula Cântara da Silva, residente na Rua 1º de novembro, nº10 – 2º esq., Palmela, adjudicatária da 

banca nº 03, com a atividade de peixe, sita no Mercado Municipal Fixo de Sarilhos Pequenos, no qual 

solicitava a desistência do direito ao uso da mesma. 

 

Assim, proponho: 

 

Que ao abrigo da alínea d) do nº1 do art. 8º do Regulamento Municipal dos Mercados Fixos de Venda a 

Retalho, seja aceite a renúncia da titular.” 

 

 

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. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA BANCA Nº 18 DE PEIXE, SITA NO MERCADO MU-

NICIPAL FIXO DA MOITA 

 

 

“O Regulamento Municipal de Mercados Fixos de Venda a Retalho, prevê no nº1 do art. 5º-C, que quando 

um lugar posto em praça não seja arrematado, possa ser autorizada a sua utilização até à realização da nova 

Hasta Pública. 

 

Em 05/01/2008, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, um conjunto de normas para a referida 

atribuição. 
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Em 09/12/2013, veio a Srª Ana Paula Cântara Silva, solicitar a atribuição a título provisório da banca nº 18, 

sita no Mercado Municipal Fixo da Moita, para a atividade de peixe. 
 

De acordo com o estipulado no nº1 da supracitada deliberação da Câmara Municipal, a atribuição da 

referida banca é efetuada mediante o pagamento de 1250.00€. 
 

De acordo com o ponto b2) da alínea b) do nº1 do art. 44º da Tabela de Taxas, anexa ao Regulamento de 

Taxas do Município da Moita, pela utilização da banca é devida a taxa mensal de 22.88€. 
 

Assim, proponho: 
 

1 – Enquadrando-se o pedido no atrás exposto, seja concedida a atribuição a título provisório da referida 

banca.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador Miguel Canudo. 

 

 

6. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA DOS AÇORES, FREGUESIA DA BAIXA DA BANHEIRA 

 

 

“Na Rua dos Açores na freguesia da Baixa da Banheira constata-se a necessidade de alteração do sentido de 

trânsito, com objetivo de facilitar a circulação rodoviária e aumentar o número de lugares de 

estacionamento. 
 

A proposta de alteração de trânsito consiste em alterar os dois sentidos de trânsito para sentido único na 

Rua dos Açores, no troço compreendido entre a Rua Engº Júlio Martins e Rua 5 de Outubro, sentido 

Avenida Capitães de Abril – Rua de Damão, freguesia da Baixa da Banheira. 
 

Face ao exposto proponho: 
 

- A aprovação da alteração dos dois sentidos de trânsito para sentido único na Rua dos Açores, no troço 

compreendido entre a Rua Engº Júlio Martins e Rua 5 de Outubro, freguesia da Baixa da Banheira, de 

acordo com as plantas anexo; 

 

- A implementação da alteração de trânsito, 10 dias úteis após a sua aprovação.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

7. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA AQUILINO RIBEIRO NA FREGUESIA DA BAIXA DA 

BANHEIRA 

 

 

“Na Rua Aquilino Ribeiro na freguesia da Baixa da Banheira constata-se a necessidade da alteração do 

sentido de trânsito, com objectivo de facilitar a circulação rodoviária e aumentar a segurança rodoviária. 
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A alteração de trânsito consiste em alterar os dois sentidos de trânsito para sentido único na Rua Aquilino 

Ribeiro, freguesia da Baixa da Banheira. 
 

Face ao exposto proponho: 
 

- A aprovação da alteração dos dois sentidos de trânsito para sentido único na Rua Aquilino Ribeiro, 

freguesia da Baixa da Banheira, de acordo com as plantas em anexo; 
 

- A implementação da alteração de trânsito, 10 dias úteis após a sua aprovação.” 

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

8. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA AVENIDA DR. TEÓFILO BRAGA, FREGUESIA DA MOITA 

 

 

“Na Avenida Dr. Teófilo Braga na freguesia da Moita, constata-se a necessidade de se proceder a alteração 

de trânsito, com objetivo de facilitar a circulação rodoviária, eliminando os pontos de conflito na inversão 

do sentido de marcha nos cruzamentos, com a Rua João da Nova e a Rua do Parque. 
 

Esta proposta de alteração de trânsito consiste, na indicação da proibição de efetuar a manobra de inversão 

do sentido de marcha nos cruzamentos da Avª Dr. Teófilo Braga. 
 

Face ao exposto proponho: 
 

- A aprovação da alteração de trânsito, que consiste na proibição de inversão do sentido de marcha nos 

cruzamentos da Avenida Dr. Teófilo Braga, sentido ascendente com a Rua João da Nova e no sentido 

descendente com a Rua do Parque, de acordo com as plantas em anexo. 
 

- A implementação da alteração de trânsito, 10 dias úteis após a sua aprovação.” 
 

Junto se anexa plantas, da sinalização existente e proposta da alteração de trânsito.” 

 

 

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

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Sobre a alteração proposta disse pensar que com esta solução os acidentes 

diminuem mas aumenta o trânsito, sendo que com isto não quer dizer que esta não seja uma boa proposta 

apesar de ter algumas contrariedades, acrescentou ainda mais alguns pontos desta estrada que pensam ser 

problemáticos.   

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade. 

 

 

As propostas abaixo transcritas foram apresentadas pelo Sr. Vereador João Romba, tendo o Sr. Presidente 

explicado o novo Organograma da Câmara Municipal que foi aprovado e que entrou, agora, em vigor e na 

sequência disso foi necessário proceder a alterações que as propostas abaixo contemplam. 
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9. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

SEGURANÇA E SALUBRIDADE E DO EDIFICADO 

 

 

“Para os efeitos previstos nos artigos 89º e 92º do Decreto-Lei nº555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, proponho que a Câmara Municipal aprove a constituição da Comissão de Vistorias para 

verificação das condições de segurança e salubridade do edificado. 

 

A Comissão de Vistorias terá a seguinte composição, sendo que os técnicos de cada serviço serão 

designados pelo Vereador do respetivo pelouro ou por quem este subdelegue a respetiva competência: 
 

a) Dois técnicos afetos ao Departamento de Obras e Serviços Urbanos, nas especialidades 

correspondentes às obras municipais e serviços urbanos; 

 

b) Um técnico afeto à Divisão de Administração Urbanística. 
 

Tendo por base o artigo 90º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação regulado pelo diploma acima 

indicado, dois dos três técnicos que compõem a Comissão de Vistorias deverão possuir habilitação legal 

para ser autor de projeto, correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 

profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos.”  

 

 

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. 

 

 

10. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE VISTORIAS PARA EFEITOS DE EMISSÃO DE ALVARÁ 

DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E RECEÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO 

 

 

“Nos termos do nº2 do artigo 65.º do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, 

importa à Câmara Municipal deliberar aprovar a constituição da Comissão de Vistorias para concessão da 

autorização de utilização e ainda para verificação e receção das obras de urbanização, nos termos do artigo 

87º do mesmo diploma legal. 

 

Assim, proponho o seguinte: 

 

1) Que a Comissão de Vistorias para concessão da autorização de utilização seja constituída por três 

técnicos da Divisão de Administração Urbanística, sendo que os mesmos serão designados pelo 

vereador do pelouro ou por quem este subdelegue a respetiva competência; 

 

2) Que a Comissão de Vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva das obras de 

urbanização seja composta por técnicos das diferentes divisões desta Câmara nomeados pelos 

vereadores dos pelouros correspondentes ou por quem estes subdeleguem a respetiva competência, 

conforme as especialidades decorrentes das obras objeto da vistoria, passando a ter a seguinte 

composição: 

 

a) Um técnico afeto à Divisão de Administração Urbanística; 

b) Um técnico afeto à Divisão de Salubridade e Ambiente; 

c) Um técnico afeto à Divisão de Serviços Urbanos; 

d) Um técnico afeto à Divisão de Espaços Verdes. 
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Tendo por base o artigo 90º do Regime Jurídico de Urbanização e Edificação regulado pelo diploma acima 

indicado, dois dos técnicos que compõem cada Comissão de Vistorias deverão possuir habilitação legal 

para ser autor de projeto, correspondente à obra objeto de vistoria, segundo o regime de qualificação 

profissional dos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projetos.” 

 

 

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. 

 

 

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

minuta. Eram dezassete horas e cinco minutos. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora 

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

 

 

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

em formato digital (CD), ficando os mesmos a fazer parte integrante desta ata. 

 

 

 

 

                        O PRESIDENTE DA CÂMARA                               

 

 

 

             ______________________________________ 

 

 

 

                 A COORDENADORA TÉCNICA 

 

 

 

                       ______________________________________ 


