
Deliberações da Reunião de Câmara de 27 de maio de 2020  

 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração do contrato de comodato, através do qual o Município da Moita cede, 
a título gratuito, à "Associação de Moradores - Centro de Convívio dos Brejos da Moita" o prédio 
(instalações municipais) integrado no domínio privado municipal, (A.C. 119 m2- A.D. - 1 901 m2), 
sito na Rua 25 de Abril, Brejos, Freguesia de Moita, descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Moita sob o n. 0 1957/130691 - Moita e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo P6799 
da indicada freguesia, para que dele se utilize como sede social e instalações de apoio ao 
desenvolvimento das suas atividades, de acordo com o seu cariz social, em prol da comunidade 
da freguesia da Moita em geral e dos moradores dos Brejos e seus associados em particular. 
 
. Aprovado o Plano de Desenvolvimento Desportivo do Município da Moita. 
 
Chave Móvel Digital 
. Aprovada a minuta de protocolo, a estabelecer entre a Câmara Municipal da Moita e a Agência 
para a Modernização Administrativa, tendo por objeto a definição das regras que visam permitir 
a autenticação através da Chave Móvel Digital, como meio seguro, nos sítios da Internet do 
Município. 
 
Moção 
. Aprovada uma moção sobre o encerramento da agência do Millenium BCP, na freguesia de 
Alhos Vedros. 
 

Recursos Humanos 
. Deliberado que seja proferida decisão favorável à abertura de procedimento concursal comum 
na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para o 
preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal desta 
Câmara Municipal, para a seguinte carreira/categoria: 3 Lugares de Assistentes Operacionais — 
Cantoneiros de Limpeza 

 
 

MOÇÃO 

Os serviços bancários são essenciais e a sua proximidade física condição fundamental para o 

fácil acesso, não sendo substituíveis, para largos sectores da população, pelas soluções 

tecnológicas e plataformas virtuais, às quais não consegue ou não tem os meios para aceder. 

A banca, particularmente a banca privada, tem sido objeto de um tratamento de exceção, com 

apoios por parte do Estado que totalizam milhares de milhões de euros de fundos públicos, 

para, com o argumento dos perigos da sua instabilidade para o funcionamento da economia, a 

salvar da crise na qual têm fortíssimas responsabilidades próprias. 

O apoio à banca, contrastante com a desproteção em que as famílias e os trabalhadores foram 

colocados nos momentos de maior aperto, é muitas vezes incompreensível para o comum 

cidadão, confrontado com os brutais sacrifícios impostos. Até por isto, seria de esperar que as 

entidades bancárias entendessem o seu papel na economia, participando, com elevada 

responsabilidade e empenho, no seu relançamento. 



No entanto, verifica-se que a sua preocupação continua a ser a maximização do lucro, 

esquecendo no primeiro momento as obrigações, não hesitando em reduzir custos 

operacionais, despedindo trabalhadores, reduzindo serviços e encerrando balcões. 

É neste contexto que, com surpresa, foi recebido o anúncio do encerramento do balcão do 

Millenium BCP de Alhos Vedros, situação, a todos os títulos, incompreensível e lamentável, já 

que este, sendo atualmente o único banco a operar na freguesia, regista uma procura elevada, 

nada levando a prever uma decisão desta natureza. 

Este é mais um encerramento de um serviço essencial, com fortes impactos na condição de 

acesso da população da freguesia de Alhos Vedros aos serviços bancários, já fortemente 

condicionado pela não existência naquele território de outras agências bancárias, nem de um 

número adequado de caixas. 

Assim, a Câmara Municipal da Moita, perante o encerramento deste serviço bancário delibera: 

1- Condenar a decisão do Millenium BCP de encerrar a única agência bancária 

existente na freguesia de Alhos Vedros e pedir a reversão desta decisão. 

2- Recordar que os Bancos têm particulares responsabilidades perante os cidadãos 

e as empresas na prestação de um serviço essencial. 

3- Apelar aos cidadãos de Alhos Vedros e aos clientes da agência de Alhos Vedros 

que manifestem ao Banco o seu descontentamento e atuem em conformidade. 

4- Enviar esta posição e promover reuniões com o Millenium BCP e as entidades 

bancárias que operam no Concelho, visando incentivar todos a procurar o reforço dos 

serviços bancários e rede de ATM na freguesia de Alhos Vedros. 

 Moita, 27 de maio de 2020. 
                                                                                                              

Câmara Municipal da Moita 
 

(Aprovado por unanimidade) 
 

 

 

 

 

 

 

 


