
Deliberações da Reunião de Câmara de 7 de novembro de 2017 

Administração e Finanças 

. Deliberada a abertura do procedimento para financiar a aquisição de uma varredora 
mecânica por Leasing; 
 
Concurso Público " Fornecimento de Combustíveis rodoviários em postos de abastecimento 

público" 

. Deliberada a aprovação de todas as propostas contidas no Relatório Final, assim como a 

adjudicação, o compromisso e a delegação de competências 

 

Administração Urbanística 
 . Aprovada a Constituição da Comissão de Vistorias para verificação das condições de 
segurança e salubridade do edificado; 
 
. Aprovada a constituição de Comissão de Vistorias para efeitos de concessão de autorização 
de utilização e receção de obras de urbanização. 
 

AIA — Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal 

. Aprovado designar como representante do Município da Moita na Assembleia Intermunicipal 

da AIA, o Vereador Miguel Francisco Amoêdo Canudo. 

 
Associação de Municípios da Região de Setúbal 
. Aprovado designar como representante do Município da Moita na Assembleia Intermunicipal 
da AMRS a Vereadora Vivina Maria Semedo Nunes. 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Associação Amizade Arroteense; Clube 
Recreativo Cultural e Desportivo Brejos Faria; Grupo Columbófilo Banheirense; Sociedade 
Filarmónica Recreio e União Alhosvedrense "A Velhinha" (1a revisão); União Desportiva e 
Cultural Banheirense (1 a revisão), no valor total de 2 417,20€; 

 . Aprovados os representantes efetivos e suplentes do Município nos Conselhos Gerais dos 
Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas. 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano  
. Aprovada a 6ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal.  
 
Recursos Humanos 

. Deliberado emitir parecer favorável à celebração de um contrato de prestação de serviços, 

em regime de avença, com António Ricardo Lourenço Rocha, tendo por objeto prestar apoio 

ao gabinete da vereação, por um período de um ano, renovável por idênticos períodos 

 

S. Energia - Agência Regional de Energia, Barreiro, Moita e Montijo 

. Aprovado designar como representante do Município da Moita no Conselho de Administração 

da S. Energia o Vereador Miguel Francisco Amoêdo Canudo. 

 

Tomada de Posição 



. Aprovada uma tomada de posição intitulada “Antigas instalações do quartel da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita “ 

 

 

TOMADA DE POSIÇÃO  

Antigas instalações do quartel da Associação Humanitária   

dos Bombeiros Voluntários da Moita  

  

O Ministério da Administração Interna adquiriu as antigas instalações do quartel da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, em 2009, com o objetivo de aí 

instalar o posto da GNR, na Moita, cumprindo uma promessa feita pelo então Ministro da 

Administração Interna, aquando da inauguração do novo quartel dos Bombeiros, em outubro 

de 2007.  

Desde essa data, o imóvel encontra-se vazio, tendo sido objeto de vários atos de vandalismo, 

transformando-se num local de reconhecida perigosidade em pleno centro da Moita, situação 

que a par da crescente degradação do edifício preocupa e desagrada às autarquias, entidades 

e população em geral.  

A Câmara Municipal da Moita tem procurado, nos últimos sete anos, encontrar uma solução 

que pudesse inverter atempadamente esta situação, solicitando reuniões e expondo junto do 

Ministério da Administração Interna a evolução da situação e apresentando possíveis 

alternativas para o futuro daquele espaço.   

Após vários avanços e recuos, o Ministério da Administração Interna assumiu nos últimos dois 

governos, quer no governo PSD/CDS-PP, quer com o atual governo do PS, que o antigo quartel 

dos bombeiros não reúne as condições necessárias para o funcionamento do posto da GNR, 

tendo a Câmara Municipal apresentado uma proposta que permite resolver a situação do 

antigo quartel, bem como a necessidade de um novo posto para aquela força de segurança. 

Neste âmbito, a Câmara Municipal propôs a permuta do antigo quartel pela cedência de um 

lote de terreno no loteamento municipal da Mãe d’Água, na Moita, que permitirá a 

construção de num novo posto da GNR de raiz.  

Volvido um ano sobre a última comunicação do Ministério da Administração Interna referente 

a este assunto, sem termos conhecimento de qualquer desenvolvimento, a Câmara Municipal 

da Moita, reunida em 7 de novembro de 2017, decide tomar uma posição de contestação ao 

atraso verificado na permuta, o que nos impede de tomar quaisquer medidas relativamente 

ao edifício do antigo quartel dos Bombeiros, e remeter esta tomada de posição ao Senhor 

Ministro da Administração Interna, a todos os grupos parlamentares e comunicação social.  

  

Moita, 7 de novembro de 2017  

Câmara Municipal da Moita 
 

(Aprovada por unanimidade, na reunião ordinária de 7 de novembro de 2017) 

 



 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

  

  

 


