Deliberações da Reunião de Câmara de 14 de abril de 2021

Assuntos Sociais
. Aprovada a seguinte declaração:” A Tauromaquia, nas suas diversas manifestações, engloba
um conjunto patrimonial material e imaterial, de tradições e expressões orais, de artes do
espetáculo, de práticas sociais, rituais, eventos festivos e de conhecimentos, valores e práticas
que se encontram, desde há séculos, presentes e vivos no Município da Moita. Como tal, vimos
propor a adesão deste Município à Associação Portuguesa de Municípios com Atividade
Tauromáquica “. Foi ainda deliberado remeter esta matéria para apreciação e deliberação da
Assembleia Municipal.
. Aprovada a fixação do preço de venda ao público das edições- associadas à terceira edição do
Programa Municipal de Apoio à Investigação e Divulgação - Moita Património: Gaio-Rosário:
Leitura do Lugar, custo por exemplar: 19€; PATRIMÓNIO RELIGIOSO DO CONCELHO DA MOITA,
PARÓQUIAS DE SÃO LOURENÇO DE ALHOS VEDROS E DE NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM DA
MOITA, Documentos Inéditos e Outras Memórias (1575-1905), custo por exemplar: 17 ,15€;
. Deliberado submeter o respetivo Acordo de Consórcio no âmbito da candidatura ao Programa
Escolhas 8ª Geração - Projeto "RITMOS V.A. 2835 - E8G" para ratificação da Câmara Municipal,
uma vez aprovada a candidatura;
. Deliberado submeter o respetivo Acordo de Consórcio no âmbito da candidatura ao Programa
Escolhas 8ª Geração - Projeto "TASSE - E8G" para ratificação da Câmara Municipal, uma vez
aprovada a candidatura;
Atividades Económicas
Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 125€, a banca nº 9 de frutas
e hortaliças, no Mercado Municipal fixo do Gaio- Rosário; aprovado ainda que, pela utilização
das bancas, seja devida a taxa mensal de 10,42€ + IVA;
Obras e Serviços Urbanos
. Deliberado aprovar o Plano de Trabalhos Modificado e respetivos anexos, designadamente
o plano de mão-de-obra, o plano de equipamentos e o plano de pagamentos, tendo em
consideração o atraso da obra, a fundamentação do pedido do adjudicatário para a sua
recuperação e a avaliação que recaiu sobre o mesmo entregues pela empresa Betonit
Engenharia e Construções, Lda para a empreitada de "Construção da Unidade de Saúde
Familiar da Baixa da Banheira e Respetivos Arranjos Exteriores".
Orçamento e Grandes Opções do Plano
. Aprovada a 3ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal.
Recursos Humanos
. Aprovada a alteração ao mapa de pessoal e posterior envio à Assembleia Municipal.
. Deliberado proferir decisão favorável à atribuição do suplemento remuneratório de
penosidade e insalubridade aos trabalhadores que ocupam, no mapa de pessoal desta Câmara
Municipal, a categoria de assistente operacional e exercem funções nas áreas de recolha e
tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos

procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas.
Aprovado ainda classificar como alto, o nível de insalubridade ou penosidade a que os
trabalhadores pertencentes às categorias acima referidas estão expostos, aos quais será
abonada a importância diária de 4,99€.
Voto de Pesar
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Guilhermino Garcia.

Voto de Pesar
Voto de pesar pelo falecimento de Guilhermino Garcia antigo vereador da CMM

Guilhermino Lopes Garcia, nasceu no Barreiro em 1929 e desde cedo se destaca a sua
intervenção contra o fascismo.
Em 1945, já com residência na Baixa da Banheira, aprende esperanto, numa escola que funciona
na sua própria casa.
Em 1946/47, adere ao MUD e posteriormente ao PCP, tendo participado ativamente na
campanha eleitoral de apoio à candidatura do General Norton de Matos.
Na clandestinidade, fruto da sua tarefa, fica conhecido como "Mota", uma vez que se deslocava
na sua mota entre toda a zona sul.
Após o 25 de Abril, é eleito em 1976 para a Assembleia Municipal da Moita e em 1983 é eleito
Vereador da Câmara Municipal da Moita. Em 1986, torna-se elemento da Assembleia Municipal,
finalizando o seu percurso de autarca posteriormente, como membro do Executivo da Junta de
Freguesia da Baixa da Banheira.
Como Associativista, a sua vida fica ligada ao Ginásio Atlético Clube. Em 75 anos de sócio foi
bibliotecário, seccionista na Comissão Cultural, participou em todos os órgãos sociais.
Guilhermino Garcia foi um exemplo de homem, de presença, firmeza e dedicação, associativista
e político, contribuindo de uma forma determinante para a vida e desenvolvimento da sua Vila
e do seu Concelho.
A Câmara Municipal da Moita, reunida em 14 de abril, expressa o mais profundo pesar pelo seu
falecimento e à sua família e amigos apresenta as mais sentidas condolências.

Moita, 14 de abril de 2021
Câmara Municipal da Moita
(Aprovado por unanimidade)

