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Deliberações da Reunião de Câmara de 26 de fevereiro de 2020 

 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de fogo habitacional em regime excecional, propriedade do município, 
sito na Rua das Tulipas, n. 0 15 r/c dto, no Vale da Amoreira, tendo em conta a excecional situação 
e vulnerabilidade da munícipe; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o 
Município da Moita e a Rumo, Cooperativa de Solidariedade Socia, no valor total 28 250€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Ginásio Atlético Clube e 
Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia, no valor total de 7 530€. 
 

Atividades económicas  
. Aprovada a caducidade de atribuição de espaços de venda na feira mensal do Concelho da 
Moita para os seguintes lugares: 77; 84; 182; 348 e 364; 
 

. Aprovada a renúncia do direito ao uso das bancas nos 16 e 18, com a atividade de frutas e 
hortaliças, sitas no Mercado Municipal Fixo da Moita. 
 

Festas do Município da Moita 

. Aprovada a atribuição de apoios financeiros às seguintes associações, no âmbito da 
participação na Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem de 2019 e da Feira 

Regional de Maio de 2020: Sociedade Filarmónica Estrela Moitense - 600€ (para 
espetáculo de dança no dia 22 de Maio com a "Alma Latina"); Banda Filarmónica do 
Rosário - 500€ (para animação musical do Almoço da Feira no dia 24 de Maio); Banda 

Filarmónica da Moita - 1 000€ (referente à participação na abertura da Festa em Honra de 
Nossa Senhora da Boa Viagem 2019 e participação na Procissão em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem 2019). 

 

Moção 

. Aprovada uma moção intitulada “Pelo respeito pelo Poder Local e por um aeroporto que sirva 

o interesse público”. 

Moção 

Pelo respeito pelo Poder Local e por um aeroporto que sirva o interesse público 
Considerando que: 

1) - A Avaliação de Impacte Ambiental para a instalação de um aeroporto no Montijo 
revelou efeitos negativos na biodiversidade e na avifauna e preocupações em relação ao futuro 
da zona de construção, que poderá vir a ficar submersa dentro de alguns anos; 

2) - Um eventual Aeroporto no Montijo não substitui uma extensão do atual Aeroporto 
Humberto Delgado, provocando uma sobrecarga do tráfego aéreo, com graves prejuízos para o 
ambiente e saúde e segurança pública; 

3) - A lei em vigor prevê a obrigatoriedade de parecer positivo de todas as autarquias 
potencialmente afetadas pela instalação de um aeroporto no Montijo, o que não se verificou; 

4) - Várias organizações da sociedade civil, desde associações ambientais a ordens 
profissionais, têm considerado, com fundamentação técnica e científica relevante, a construção 
de um aeroporto no Montijo um erro; 
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5) - Não se tem provado o interesse público, antes verificado o interesse privado da 
VINCI, na construção de um aeroporto civil no Montijo; 
A Câmara Municipal da Moita, reunida em sessão pública, em 26 de fevereiro de 2020 
Delibera  

a) Instar o Governo e a Assembleia da República a respeitar a autonomia do Poder 
Local, não modificando o quadro legal atualmente em vigor e que obriga a Autoridade 
Nacional da Aviação Civil (ANAC) a recolher parecer positivo de todas as autarquias 
potencialmente afetadas pela instalação de um aeroporto para autorização da 
construção do mesmo; 

b) Instar o Governo a encontrar uma localização alternativa ao Montijo para a 
instalação de um novo aeroporto, no estrito respeito da legislação em vigor e do 
interesse público. 

 

 
Moita, 26 de fevereiro de 2020  

Câmara Municipal da Moita  
  

Aprovado por maioria, com quatro votos a favor, três votos contra e uma abstenção, 
na reunião de Câmara, realizada em 26 de fevereiro de 2020 

 


