
Deliberações da Reunião de Câmara Pública de 28 de julho de 2021 

 

Assuntos Sociais e Cultura 

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

entre o Município da Moita e a Sociedade Filarmónica Estrela Moitense, no valor de 719,66€; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 

Moita e a Fundação Santa Rafaela Maria e entre o Município da Moita e o Centro de Reformados 

e Idosos do Vale da Amoreira (CRIVA). Neste sentido foi aprovado atribuir, no ano de 2021, um 

apoio financeiro, no valor de 500 euros, ao projeto TASSE – E8G, promovido pela Fundação Santa 

Rafaela Maria, bem como um apoio financeiro, no valor de 500 euros, ao projeto RITMOS V.A. 

2835, promovido pelo Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira (CRIVA). 

. Deliberada a celebração de um protocolo de colaboração entre o Município da Moita, a União 

de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a BBBP - Associação BB Blues Portugal, 

para realização de projeto de Blues - BB Blues Fest e Blues Nights by BBBF, no valor de 11 000€, 

e a isenção de taxas de utilização do Fórum Cultural pela Associação BB Blues Portugal. 

 

Obras e Serviços Urbanos 

. Deliberado a Câmara Municipal aprovar o pedido de adiantamento, solicitado pela 

cocontratante Armando Cunha S.A, para a obra de "Reconversão Viária para Zona 30 da Ex - EN 

11-1 - Baixa da Banheira" no valor de 150 000€, condicionando o seu pagamento à apresentação 

de caução. 

 . Aprovado o projeto e abertura do procedimento concursal da 1ª Fase do  "CROAE - Centro de 

Recolha Oficial de Animais Errantes"; aprovado ainda contratar e autorizar a realização da 

despesa inerente ao contrato a celebrar,  bem como a escolha do procedimento de formação 

do contrato de execução da obra. 

 

Voto de Pesar 

. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho 

VOTO DE PESAR 

Naquela madrugada de 25 de Abril de 1974, um grupo de capitães, pôs em marcha um 

movimento que levaria ao derrube de uma ditadura de 48 anos, pondo fim a um regime de 

opressão, perseguição, prisões e torturas. 

Otelo Saraiva de Carvalho foi o estratega que esteve no comando das operações, que 

conjuntamente com outros capitães de abril, derrubaram o regime do Estado Novo, devolvendo 

ao povo a liberdade, a democracia, tendo posto fim à guerra colonial, à libertação dos presos 

políticos, ao restabelecimento dos direitos cívicos e a melhores condições de vida do povo 

trabalhador. 



Com a morte de Otelo Saraiva de Carvalho, nunca será de mais enaltecer e reconhecer, a figura 

que foi e que representou no movimento dos capitães de abril, e no seu papel de restituição da 

liberdade e da democracia no nosso país. 

Neste sentido, na sessão de Câmara Municipal da Moita, realizada no dia 28 de julho, propõe-

se um voto de pesar pelo falecimento de Otelo Saraiva de Carvalho, reafirmando que os valores 

de abril, que nos proporcionou continuarão vivos e transmitidos às novas gerações. 

A enviar à família, à Assembleia da República, aos órgãos da comunicação social. 

  Moita, 28 de julho de 2021 

 

Câmara Municipal da Moita 

 

(Aprovada por unanimidade) 

 

Recomendação 

. Aprovada uma Recomendação para Implementação do Regulamento Municipal sobre 

Apascentamento de Animais e sua Permanência e Trânsito em Espaço Público no Município da 

Moita. 

 

RECOMENDAÇÃO  

Implementação do Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 

Permanência e Trânsito em Espaço Público no Município da Moita. 

Competindo aos municípios a gestão do espaço público confiado à sua tutela, a inexistência de 

regulamentação no Município de Moita sobre a deambulação e permanência de animais na vias 

e espaços de domínio público, não existindo neste momento regulamento municipal sobre essa 

matéria.  

É de todos conhecida a situação de permanência de animais, nomeadamente equídeos, nos 

espaços públicos, vias públicas e espaços privados, sem autorização dos proprietários, 

atendendo aos perigos resultantes de deambulação de animais pelas vias públicas colocando 

em risco os seus utentes e bens, aliada à crescente intranquilidade e insegurança de moradores 

e utentes desses mesmos espaços, com claro prejuízo quer para o erário público, quer para 

particulares, urge aprovar regras disciplinadoras relativas ao apascentamento de animais, sua 

circulação e permanência nos espaços acima citados. 

Perante os relatos que nos chegaram, os seus eleitos pediram no espaço de 6 meses duas 

reuniões com o comandante do Posto da GNR, a primeira em fevereiro (vereadores do PS) e a 

segunda já em julho deste ano (deputados do Partidos Socialista eleitos por setúbal).  

Dos vários temas abordados destacam-se a ausência de regulamentação municipal sobre 

apascentamento de animais e sua permanência e trânsito em espaço público, considerando os 

constantes constrangimentos com cavalos.  A ausência de regulamento é apontado como 



principal fator distintivo quando se compara os problemas com equídeos registados na Moita 

face à ausência de problemas nos municípios à nossa volta.  

Assim os vereadores eleitos pelo Partido Socialista defendem que num prazo de 30 dias de 

calendário se apresente em reunião de câmara uma proposta, para ser apreciada e votada que 

contenha a seguintes pontos na deliberação:  

Iniciar o procedimento de elaboração do Regulamento Municipal sobre Apascentamento de 

Animais e sua Permanência e Trânsito em Espaço Público no Município da Moita; 

Publicitar no sítio do Município da Moita, através de Edital, o início do procedimento, conforme 

previsto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo; 

Determinar, também para efeitos do disposto naquele preceito, que a constituição como 

interessados e a apresentação de contributos, sugestões e/ou propostas para a elaboração do 

projeto de Regulamento em causa, no âmbito da participação procedimental, se processe 

mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara e enviado para o email a disponibilizar 

para autarquia para o efeito, bem como por carta.  

 

Câmara Municipal da Moita 

 

                                                                                                                       Moita, 28 de julho de 2021 

 

(Aprovada por maioria com dois votos contra da CDU) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


