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ATA N.º 10/XI/2016 

Reunião Ordinária de 04/05/2016 

 

 

 

Aos quatro dias do mês de Maio do ano dois mil e dezasseis, 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 Pedro Manuel da Silva Aniceto, 

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

Canudo, João Miguel da Silva Romba e Edgar Manuel Almeida Cantante. 

 

De  notar a ausência do Sr. Vereador Joaquim Inácio Raminhos Cabaça, por motivos profissionais, tendo 

sido considerada justificada a falta. 

 

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. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS ………………….…………….……………. 2 

2. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA SACADURA CABRAL - MOITA ………………………………………………………………...… 3 

 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

O Senhor Presidente apresentou para conhecimento: 

- 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.  
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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 Edgar Cantante – Disse que já se havia falado na última reunião pública da questão do 

herbicida, e volta a falar nisso porque tem vindo o alerta em vários jornais e a Organização Mundial de 

Saúde também alertou que existe uma ligação muito estreita entre a utilização desse herbicida e o 

linfoma, e como cerca de 30% das câmaras usam este tipo de herbicida pensa que todos deverão estar 

alerta para essa situação. 

 

Sr. Presidente – Disse que a questão é a mesma que já foi referida antes, ou seja, as autoridades 

competentes tem que tomar medidas nessa matéria, até porque a Câmara Municipal, enquanto 

instituição pública, se fizer um concurso para comprar um produto qualquer, neste caso um herbicida, 

é obrigada a adjudicar à empresa que fizer mais barato, porque esta é a lei da administração pública 

para aquisição de produtos e não se pode escolher por critérios de composição ou outro qualquer, o 

único critério para adjudicação é o preço, portanto quem tem competência é que tem que tomar as 

medidas necessárias.  

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

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

 

 

1. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA QUINTA DA FONTE DA PRATA – ALHOS VEDROS 

 

 

“Esta alteração de trânsito, tem como principal objetivo, regularizar a circulação rodoviária nas diversas 

artérias perpendiculares à Av. Luís de Camões, bem como facilitar e aumentar o estacionamento nas 

mesmas. 
 

Assim, propõe-se que a circulação rodoviária nas ruas Ferreira de Castro, Eça de Queirós, Fernando 

Pessoa e Almeida Garrett, que atualmente se faz nos dois sentidos, seja alterada para um único sentido 

de trânsito, da seguinte forma: 
 

 Nas ruas Ferreira de Castro e Fenando Pessoa, a circulação rodoviária será no sentido da Av. 

Luís de Camões para a Av. António Aleixo; 

 

 Nas ruas Eça de Queirós e Almeida Garrett, o trânsito circulará no sentido da Av. António Aleixo 

para a da Av. Luís de Camões. 
 

Anexo: planta de sinalização existente e planta de sinalização proposta.”  

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade 
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2. ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA RUA SACADURA CABRAL - MOITA 

 

 

“A rua Sacadura Cabral, na Moita, é uma via estreita e o trânsito rodoviário circula nos dois sentidos, 

uma vez que não existe qualquer sinalização que o impeça. 

 

De modo a facilitar o acesso às habitações e a circulação rodoviária, propõe-se para a rua Sacadura 

Cabral, o seguinte: 

 

 Alteração de dois sentidos de trânsito para um único sentido, com entrada pela rua Gago 

Coutinho, na direção da rua dos Agricultores. 

 
Anexo: planta de sinalização existente e planta de sinalização proposta.”  

 

 

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

submetida a votação tendo sido aprovada por unanimidade 

 

 

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

aprovada em minuta. Eram quinze horas e trinta 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 

 

 

 

 


