
Deliberações da Reunião de Câmara de 22 de maio de 2019 

 

Administração Urbanística 

. Aprovado que o pedido de licenciamento da operação de loteamento, destinada à construção 

de uma plataforma logística, seja objeto de deferimento e que a área de cedência prevista no 

projeto para espaços verdes, equipamentos e infraestrutura viária, com a área de 83.482,50 m2, 

seja integrada no domínio privado municipal. Aprovado, ainda, informar a requerente que a 

licença para a realização da operação de loteamento caduca se não for apresentada 

comunicação prévia para a realização das respetivas obras de urbanização no prazo de um ano, 

a contar da data de notificação da presente deliberação. 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 

entre o Município da Moita e a Associação de Moradores do Bairro Novo - Pinhal da Areia no 

valor de 1 850€. 

Atividades Económicas 

. Aprovado o horário de funcionamento, Regras de Utilização e preços das Piscinas do Parque da 

Zona Ribeirinha, na Baixa da Banheira, para 2019; 

. Aprovado o Protocolo de colaboração com EABL - Associação para o Desenvolvimento da 

Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira, para a realização da Exposição e XX Concurso Regional 

de Bovinos da Raça Holstein da Moita e da 2ª Mostra Caprileite – Mostra de Caprinos Leiteiros 

de Raças Exóticas; 

 . Aprovada a realização da XXV FECI – Feira Comercial e Industrial, de 6 a 15 de setembro de  
2019; 
 
. Aprovada a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 2019, de acordo 
com as condições fixadas; aprovado conferir, ao abrigo do Código de Procedimento 
Administrativo, ao Sr. Presidente da Câmara, as competências previstas nas condições da 
realização da Festa; 

. Aprovada a atribuição de apoio financeiro no âmbito das atividades da Feira Regional de Maio 
de 2019 ao Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Moita, no 
valor de 300€, referente à organização do 19º Concurso de Pesca Desportiva na Caldeira da 
Moita. 
 
Recomendações 
. Aprovada uma recomendação sobre o reforço das condições de mobilidade. 
 
 

Reserva Arqueológica do Município da Moita. 

 . Deliberado  que a Câmara Municipal da Moita dê início ao procedimento de elaboração do 
projeto do Regulamento da Reserva Arqueológica do "Município da Moita”, com vista à 
preparação de proposta para ser submetida aos órgãos competentes, garantindo, no âmbito da 
elaboração do respetivo projeto, a publicitação do início do procedimento na Internet, no sítio 
institucional do Município da Moita, a participação procedimental através da constituição como 
interessados a todos aqueles que sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, 



deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser 
tomadas, bem como as associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa 
coletiva de interesses individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins. 
Aprovado ainda fixar em dez dias úteis o prazo para a constituição de interessados e para 
apresentação de contributos para a elaboração do projeto do Regulamento. 
  

Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita 

. Deliberado aprovar a delegação no Presidente das competências atribuídas pelo Regulamento 

dos Cemitérios do Município da Moita à Câmara Municipal, assim como autorizar a 

subdelegação do Presidente em qualquer dos Vereadores, por decisão e escolha sua, bem como 

nos dirigentes municipais, dentro dos limites impostos. Aprovado ainda que a presente 

delegação de competências produza efeitos a partir do dia 29 de maio de 2019, data de entrada 

em vigor do Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita. 

 

Recomendação  
Reforço das Condições de Mobilidade 

 
O passe único na Área Metropolitana de Lisboa (AML) entrou em vigor a 1 de abril, tal como 
previsto no Orçamento do Estado.  Através do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos 
Transportes Públicos (PART), o passe para circular na AML terá um custo máximo de 40€ e o 
passe que permite circular dentro do município da Moita não ultrapassará os 30€. Além disso, 
foi definido também que a partir do mês de julho ficará disponível o passe família, abrangendo 
todos os membros do mesmo agregado familiar por 80 euros mensais. Trata-se de uma 
revolução na vida de muitas famílias que irá acabar com os passes combinados nas áreas 
metropolitanas de Lisboa e do Porto. 
Esta medida foi prioridade do Bloco de Esquerda desde o início da legislatura, pelo impacto 
efetivo nos orçamentos familiares, mas também em defesa de uma política de mobilidade que 
promova o uso de transportes públicos em substituição do automóvel particular, como ainda 
acontece na maior parte das grandes áreas metropolitanas. O aumento de utilizadores de 
transportes públicos tem vindo a agravar dificuldades já sentidas no acesso e qualidade dos 
transportes públicos. 
Outra preocupação do Bloco de Esquerda é a necessidade de investimento no reforço da oferta, 
da qualidade e da segurança dos operadores de transportes que servem o município. Em reunião 
com o Bloco de Esquerda, a Comissão de Trabalhadores dos TST, que se encontram num 
processo reivindicativo de melhores salários, condições de trabalho, mas também de melhor 
qualidade do serviço e segurança para os utentes, reforçou as razões para preocupações sobre 
a falta de diligências para o reforço da oferta. Assim consideramos que: 

 se tem verificado uma degradação da qualidade e segurança dos transportes que 
operam na área do nosso município; 

 os transportes públicos não estão a corresponder às necessidades da população, 
deixando em terra muitos passageiros; 

 o número de autocarros a operar na rede, não satisfaz as necessidades de transporte 
das pessoas; 

 ultimamente se tem verificado uma maior afluência à utilização dos transportes 
públicos, sem se verificar uma resposta por parte das operadoras; 

 
Recomenda-se ao Presidente da Câmara que proceda a todas as diligências junto da AML para 
garantir um reforço do número de autocarros, face ao aumento de utentes registados. 



É urgente que haja uma resposta, para a resolução deste problema, que afeta a vida dos utentes 
da margem sul, nomeadamente de todos aqueles que se deslocam todos os dias para Lisboa. 
 

                                                                                                               Moita, 22 de maio de 2019 
Câmara Municipal da Moita 

 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


