
Deliberações da Reunião de Câmara de 23 de abril 
Reunião de Câmara de 23 de abril de 2014 

Atividades Económicas 
. Aprovado a alteração da localização do espaço para a realização da Feira Semanal, no período 
compreendido entre os dias 6 e 13 de maio, por motivo da realização do Festival da Liberdade. 
Aprovada ainda a redução do pagamento da taxa de ocupação, referente ao mês de maio, em 
25%; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso das lojas nºs 22 e 23, com a atividade de talho, no 
Mercado Municipal Fixo da Moita, em nome do adjudicatário João Flamino Onça; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 10.000€, as lojas nº 22 e 
23, com atividade de talho, no Mercado Municipal fixo da Moita, à firma Numerambrangente; 
Aprovado ainda que, pela utilização das lojas, é devida a taxa mensal de 407,81€; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.000€, a banca nº 49, para 
venda de frutas e hortaliças, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira- Zona Sul, a José 
Manuel Moreira Sousa. Aprovado ainda que a taxa de atribuição no valor de 1000€ seja 
fracionada em 12 prestações consecutivas, no montante de 83,30€ cada, acrescidos dos 
respetivos juros de mora, à taxa legal em vigor, assim como que pela utilização da banca é 
devida a taxa mensal de 13,64 acrescida do IVA à taxa legal em vigor; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 250 € cada, as bancas nºs 
25 e 26 para venda de frutas e hortaliças, no Mercado Municipal Fixo de Sarilhos Pequenos, a 
António Eduardo de Matos Parreira, Aprovado ainda que a taxa de atribuição no valor de 500€, 
seja fracionada em 12 prestações consecutivas, no montante de 41,67€ cada, acrescidos dos 
respetivos juros de mora, a Taxa legal em vigor,  e que, pela utilização da banca, é devida a 
taxa mensal de 27,28€, acrescida do IVA à taxa legal em vigor; 
  
. Aprovada a transferência da titular Angélica de Matos Silvério para a loja nº 4, no Mercado 
Municipal Fixo do Vale da Amoreira. 
  
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de apoios financeiros ao Atletismoita/2014: 
 - Grupo Desportivo da Fonte da Prata, 21º Grande Prémio de Atletismo da Fonte da Prata – 
600€; 
- Centro de Atletismo da Baixa da Banheira, XV Milha Ribeirinha da Baixa da Banheira- 600 €.  
  
. Aprovada a atribuição de apoios financeiros, no âmbito do Programa de Intervenção 
Municipal para o Associativismo, que prevê atribuições financeiras para a construção, 
remodelação e conservação de instalações, bem como para deslocações em representação 
municipal, considerando a importância que as deslocações dos atletas e equipas têm para a 
evolução e continuação das várias modalidades desenvolvidas no concelho: 

1. Grupo de Chinquilho “A Vontade do Povo” 

        Apoio Câmara Municipal – 5.000€ (cinco mil euros) – 4ª tranche 
                Valor total da obra - 134.500€ sendo 20% - 26.900€ 
                Valores já atribuídos: 15.000€; Por atribuir: 6.900€ 

        Referente à construção da sede social. 

  
2. Centro de Convívio dos Reformados e Idosos da Vila da Baixa da Banheira 

                Apoio Câmara Municipal – 12.500€ (doze mil e quinhentos euros) – 3ª tranche 



                Valor elegível da candidatura - 267.175€ sendo 20% – 53.435€ 
                Valores já atribuídos: 36.000€; Por atribuir: 4.935€ 

Referente à construção de uma creche. 
  

3. Raríssimas” – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras 

                Apoio Câmara Municipal – 22.500€ (vinte e dois mil e quinhentos euros) 
4ª tranche 

                Valor elegível da candidatura - 777.638.20€ sendo 20% – 155.527.64€ 
Valores já atribuídos: 92.500€; Por atribuir: 40.527.64€ 

                Referente à construção do projeto Casa dos Marcos. 
  

4. Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana 

Apoio Câmara Municipal – 1.000€ (mil euros) 
Referente a obras na Sede Social. 

  
5. Sociedade  Recreio e União Alhosvedrense “A Velhinha” 

Apoio Câmara Municipal – 1.500€ (mil e quinhentos euros) 
Deslocação de atletas ao Campeonato Europeu/Patinagem Artística – Holanda. 

  
6. Juventude Futebol Clube 

Apoio Câmara Municipal – 400€ (quatrocentos euros) 
Deslocação de equipas ao Campeonato Europeu – Holanda. 

  
Festas Tradicionais do Concelho 
. Aprovada a atribuição dos seguintes apoios financeiros, no âmbito das atividades da Feira 
Regional de Maio: 
- Centro Náutico Moitense – 750€, referente ao lançamento de fogo diário e  à organização de 
um espetáculo de fados 
- Sociedade Filarmónica Estrela Moitense – 1.000€, referente à realização de espetáculos 
(musical e danças); 
- Grupo Tauromáquico Moitense – 750€, referente à realização das largadas de toiros; 
- Banda Musical do Rosário – 400 €, referente à realização de espetáculo musical; 
  
. Aprovada a atribuição às Festas Tradicionais do Concelho dos seguintes subsídios para 2014: 
Festas de Sarilhos Pequenos – 4.900€; Festas do Rosário – 4.900€; Festas de Alhos Vedros – 
9.150€; Festas da Baixa da Banheira – 18.250€; Festas do Vale da Amoreira – 5.500€ 

  
Obras e Serviços Urbanos 
Construção do Jardim de Infância da Escola EB1/JI Nº 1 da Moita 
. Aprovada a liberação da caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais, à empresa António Mendes Henriques, Lda, em 15% do valor do total 
da caução apresentada, em face de, à presente dat,a terem decorrido 3 anos após a receção 
provisória, relativa à empreitada acima citada; 
  
Parque da Zona Ribeirinha- 5ª fase- 1ª Fase de Obra 
. Aprovada a receção definitiva da obra acima mencionada. Aprovada ainda a liberação das 
garantias de boa execução da obra, no valor global de 36159,38€, apresentadas sob a forma de 
apólices de seguro de caução. 
  
Saudações 
Aprovada uma Saudação intitulada “Saudação ao 25 de Abril e 1º de Maio”; 



  
SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E 1º DE MAIO 

  
Há 40 anos, o heroico levantamento militar do Movimento das Forças Armadas (MFA), logo 
seguido por um levantamento popular, haveria de mudar o rumo do nosso país, pondo fim a 
48 anos de ditadura fascista, concretizando profundas transformações políticas, económicas, 
sociais e culturais, afirmando Portugal como um Estado soberano, democrático e livre. 
A Revolução de 25 de Abril de 1974 constituiu um dos momentos mais importantes da história 
do nosso país, que teve nos militares e no povo os protagonistas de um percurso de 
determinação, coragem e luta, acreditando que era possível construir um novo futuro para 
Portugal e para os portugueses. 
Os valores e os ideais da Revolução de Abril criaram profundas transformações na sociedade 
portuguesa, constituindo um contributo inegável para a eliminação das graves desigualdades e 
injustiças vividas ao longo de mais de quatro décadas. 
Ameaças que considerávamos ultrapassadas retornaram sob a denominação de um 
Memorando de Entendimento, imposto por uma inaceitável intervenção externa que se tem 
mostrado empenhada em aumentar a exploração dos trabalhadores, eliminando direitos, 
reduzindo salários e agravando, de forma dramática, as condições de vida de milhares de 
famílias. Esta intervenção, que mais não fez do que empobrecer ainda mais o País, representa 
uma ameaça à liberdade, à democracia, num total desrespeito pela Constituição da República 
Portuguesa. 
A recuperação dos valores de Abril e a sua projeção no futuro do país exige uma reafirmação 
da vontade do povo português, para realizar os direitos e os avanços políticos, económicos, 
sociais, culturais e educacionais conquistados com a Revolução. 
A Câmara Municipal da Moita saúda o 40º aniversário do 25 de Abril, as suas conquistas, 
valores e ideais, bem como as mulheres e homens que lutaram e lutam pela concretização de 
um Portugal soberano, mais justo e solidário. 
Saudamos o 1º de Maio e todos os trabalhadores que lutam diariamente pela dignidade das 
suas carreiras, pela valorização do seu trabalho, por salários justos, e por melhores condições 
laborais. 
Exortamos a população do concelho da Moita para participar nas comemorações destes dias 
decisivos da democracia e da liberdade, hoje como há 40 anos. 
Viva o 25 de Abril! 
Viva o 1º de Maio! 

Moita, 23 de abril de 2014 

A Câmara Municipal da Moita 
©CMMoita 

  
. Aprovada uma saudação intitulada “Saudação aos 40 Anos de Abril”. 
  

SAUDAÇÃO AOS 40 ANOS DE ABRIL 
  
Passaram já 40 anos, mas a coragem de um grupo de militares e a vontade de mudança de um 
povo não estão ainda esquecidas. Nem poderiam estar! 
  
Em 25 de Abril de 1974, 

         Portugal abriu caminho para a Democracia, já anteriormente tentada noutros 
períodos da nossa história, mas nunca antes verdadeiramente concretizada. 
Nesse dia, Portugal abriu caminho para a concretização do Serviço Nacional de 
Saúde. 



         Portugal pôde começar a fazer do voto livre e universal uma afirmação 
de Liberdade. Nesse dia, Portugal pôde começar a construção de uma 
sociedade em que o acesso à Educação Pública passou a ser um dos pilares 
fundamentais da Igualdade. 

         Portugal pôde, também, iniciar a construção de um ideal de Estado Social, em 
que todos os cidadãos vissem assegurados um conjunto de garantias de bem-
estar social, em nome da Fraternidade. 
  

Muitas outras áreas poderiam ser referidas, mas o mais importante é que podemos afirmar, 
sem qualquer sombra de dúvida, que a denominada “Revolução dos Cravos” é uma conquista 
de Portugal e dos Portugueses que nunca será demais assinalar e enaltecer. 
  
Se há um dia que representa, na nossa história coletiva, a força de um povo, esse dia é o 25 de 
Abril de 1974. 
  
A Câmara Municipal da Moita, reunida em 23 de abril de 2014, agradece e relembra, com 
gratidão, todos os homens e mulheres que tornaram possível que hoje vivamos num clima de 
liberdade. 
A Câmara Municipal da Moita, reunida em 23 de abril de 2014, reitera a necessidade, cada vez 
mais premente, de celebrar Abril e de todos os dias continuar a construir Abril na continuada 
defesa do Estado Social e de um País livre e plural. 
  

Moita, 23 de abril de 2014 
A Câmara Municipal da Moita 

 


