
Reunião de Câmara de 26 de junho de 2013 

Deliberações da Reunião de Câmara de 26 de junho 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Deliberado aprovar a transferência de 47.000€, para atribuição de subsídios, assim 
como a transferência das verbas constantes no mapa seguinte, garantindo-se assim 
que os alunos carenciados tenham acesso aos manuais e materiais escolares 
atempadamente; 

  

Agrupamento Vertical de Escolas 

Subsídio para Livros 

(estimativa) 

Euros 

Vale da Amoreira 12 000,00 € 

D. João I 5 500,00 € 

Mouzinho da Silveira 12 000,00 € 

José Afonso 7 000,00 € 

Fragata do Tejo 4 000,00 € 

Moita 6 500,00 € 

TOTAL 47 000,00 € 

  
  
. Aprovada a cedência, em regime do direito de superfície, à Fundação Santa Rafaela 
Maria, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), do imóvel integrado no 
domínio privado municipal, sito na Quinta da Fonte da Prata, freguesia de Alhos 
Vedros, denominado “Palacete” da Quinta da Fonte da Prata, com a área de 
10.136,70m2 (área coberta - 576,85m2 + 9.559,85m2), descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Moita sob o n.º 3346/20050107-Alhos Vedros e inscrito na matriz 
predial rústica sob parte do n.º 1 da Secção V e na matriz predial urbana sob os art.ºs 
1473.º e 5977.º, com os valores patrimoniais atribuídos de € 6.331,68, € 183.440,00 e 
de € 25.650,00, respetivamente, totalizando os mesmos o valor de € 215.421,68, e que 
dele se utilize para o desenvolvimento das suas atividades, em prol da população em 
geral e da comunidade da urbanização da Quinta da Fonte da Prata em particular, 
procurando assim dar resposta no espírito da sua missão aos grandes desafios da 
sociedade de hoje, atualmente a nível local, alargando o seu âmbito ao território 
nacional. Aprovado ainda atribuir ao direito e superfície o valor de € 172.337,34, 
calculado nos termos do Código do Imposto Municipal Sobre Transmissões Onerosas 
(CIMT); 
  
. Aprovada a atribuição de subsídios para o Ano Letivo 2013/2014, de apoio ao funcionamento 
de escolas de 1.º ciclo do ensino básico e Jardins-de-infância, no valor de 31.040€ e aquisição 



de consumíveis de informática no valor de 5.183,76€. 
  
Cemitérios 

  
. Aprovada a permuta da sepultura perpétua do cemitério de Alhos Vedros, de que são 
concessionários Maria Teresa Simões Azevedo Mendonça, Francisco Américo Simões 
Azevedo, Joaquim Carlos Simões de Azevedo e Maria de Fátima Simões Azevedo 
Gaspar, para a sepultura temporária nº 273 E do Cemitério do Vale da Amoreira, 
passando esta a perpétua. 
  
Moção 

  
. Aprovada uma Moção/Saudação à greve geral e as todas as lutas pelo derrube do 
governo da troika. 
  
Moção/Saudação à greve geral e as todas as lutas pelo derrube do governo da troika 

  
Fiel às imposições da troika e fanático da austeridade, o governo PSD/CDS persiste em 
violar a legalidade e desrespeitar as decisões do Tribunal Constitucional. A sua recusa 
em pagar atempadamente o subsídio de férias na administração pública confirma uma 
atitude vingativa que só é possível com a cumplicidade ativa do atual Presidente da 
República. 
  
A decisão de mais de uma centena de autarquias - entre as quais o município da Moita 
- de pagar o subsídio de férias em Junho, demonstra que outro caminho é possível, 
apesar das dificuldades financeiras agravadas por uma política recessiva, que fez 
disparar simultaneamente o desemprego e a própria dívida. 
  

 E o desastre económico e social ameaça não ficar por aqui. Em Julho, no início da 
oitava avaliação da troika, serão anunciados novos cortes de 4700 milhões de euros na 
saúde, na educação e na segurança social que provocariam dezenas de milhar de 
despedimentos, a sobrecarga da população com novas taxas e impostos sobre as 
pensões, reformas e serviços essenciais, bem como o colapso de muitos destes 
serviços. 

Esta política desastrosa tem enfrentado a resistência dos trabalhadores e da 
generalidade dos cidadãos que vivem os dramas do empobrecimento e do 
desemprego. A determinação dos professores em defesa da escola pública, contra o 
autoritarismo do ME e a mobilidade especial, primeira etapa do despedimento, é um 
exemplo a seguir. 

A Greve Geral de 27 de Junho, convocada pelas duas centrais e dezenas de sindicatos 
independentes, é um momento de grande convergência de todas as formas de 
resistência popular e austeridade, em defesa dos salários e pensões e contra o 
aumento do horário de trabalho. E é um “cartão vermelho” a este governo e ao seu 
último apoiante, Cavaco Silva, que será repetido e ampliado nas eleições autárquicas 
de 29 de Setembro próximo. 



A Câmara Municipal da Moita, reunida em reunião pública, no dia 26 de Junho de 
2013: 

1.       Saúda a Greve Geral de 27 de Junho e apela à participação massiva dos 
trabalhadores e dos cidadãos do concelho da Moita, em todas as manifestações 
de solidariedade a esta greve. 

2.       Esta Moção será comunicada de imediato à CGTP e à UGT, ao Presidente da 
República, à Presidente da Assembleia da República e aos Grupos 
Parlamentares da Assembleia da República, ao Primeiro Ministro e enviada 
para publicação aos órgãos de comunicação nacionais  e regionais 

  

Moita, 26 de Junho de 2013 

A Câmara Municipal da Moita 

  
Obras Municipais 

Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros 

. Aprovada ratificação do despacho com uma adenda ao contrato, datado de 14 de 
Junho, para a recuperação do Parque acima citado. 

Projeto de Regulamento da Atividade de Comércio a Retalho não Sedentária 
do Município da Moita 

  
. Aprovado submeter o projeto do Regulamento supra citado a parecer das entidades 
representativas dos interesses em causa, nos termos do n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 
27/2013, de 12 de abril, a audiência de interessados, nos termos do artigo 117.º do 
CPA, e a apreciação pública, nos termos do artigo 118.º do mesmo diploma, pelo prazo 
de 30 (trinta) dias. 

“Postal de Natal Ecológico” do Município da Moita 2013 

  
. Aprovadas as normas do concurso para a elaboração do “Postal de Natal Ecológico” 
do Município da Moita/ 2013. 
  

  

 


