Deliberações da Reunião de Camara de 13 de janeiro de 2016
Administração Urbanística
. Deliberado aceitar o pedido de renúncia ao direito de superfície, constituído a título gratuito, a favor da
Fundação Santa Rafaela Maria, que recai sobre o prédio, integrado no domínio privado municipal, sito na
Quinta da Fonte da Prata, freguesia de Alhos Vedros, denominado “Palacete” da Quinta da Fonte da Prata;
. Deliberado aceitar a receção definitiva da obra da Rotunda do Carvalhinho, homologando o respetivo
auto de vistoria e libertando o valor da caução correspondente, na quantia de 22.500E, sendo de manter
na íntegra 27.000€ do Seguro-caução nº 814105/50/2211, emitido pela COSEC, correspondente à
comparticipação financeira estimada para reformulação do nó de acesso ao IC13 (A33).
Fundos de Maneio
. Aprovada a constituição dos fundos de maneio, por responsável, unidade orgânica e respetivo montante
para o ano de 2016
Voto de Pesar
VOTO DE PESAR

Fernando da Veiga Nunes, natural do Barreiro, nascido a 25 de Abril de 1927, residente na Baixa da
Banheira, concelho da Moita, desde 1936, dedicou grande parte dos seus tempos livres e da sua vida ao
Ginásio Atlético Clube.
Fernando Nunes viu nascer o clube de que o seu pai foi sócio fundador e o 1º Presidente da Direção,
tornou-se sócio em 1942, e, nesse mesmo ano, começou a colaborar como bibliotecário, atividade que
veio a desenvolver até 1965, interrompendo apenas para cumprir serviço militar em Angola nos anos de
1952 e 1953, altura em que foi distinguido pela Assembleia Geral como Sócio Honorário.
O Ginásio Atlético Clube foi a sua “segunda casa”; na coletividade ocupou vários cargos: tesoureiro,
secretário do Conselho Fiscal, vice-presidente da Direção, Presidente do Conselho Fiscal, Presidente da
Direção e Presidente da Assembleia Geral. Mas a sua atividade foi muito para além dos cargos que
ocupou, sendo um exemplo de cidadania para todos os que com ele trabalharam em prol do
desenvolvimento da freguesia e do associativismo Banheirense, motivo pelo qual foi homenageado pelo
Movimento Associativo e pela Junta de Freguesia da Baixa da Banheira como Ilustre Associativista e Ilustre
Banheirense, e distinguido pela Câmara Municipal da Moita, em 2001, com a Medalha de Mérito do
Município.
A Câmara Municipal da Moita, reunida em 13 de janeiro de 2016, expressa à família de Fernando da Veiga
Nunes, e ao Ginásio Atlético Clube, o seu voto de pesar pelo seu desaparecimento.
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