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. Aprovada uma Moção intitulada “Contratação Coletiva”; 

MOÇÃO 

CONTRATAÇÃO COLETIVA 
  

Portugal, os trabalhadores e os portugueses estão confrontados com uma das maiores ofensivas contra 
a economia nacional e os direitos conquistados desde a Revolução de abril de 74. 

Palavras como “Sem contratação, não há democracia", "existem soluções, queremos eleições" foram 
proferidas por milhares de trabalhadores que no passado dia 21 de junho encheram o Rossio em Lisboa. 

Trabalhadores esses, alvo preferencial do saque e redução dos salários por via de cortes nas 
remunerações e aumentos dos impostos. 

Usando o desemprego como instrumento, da alteração para pior do Código do Trabalho com vista à 
facilitação do despedimento e ao seu embaratecimento, dos cortes no valor do trabalho suplementar, 
este Governo pretende agora desferir mais um rude golpe nos direitos dos trabalhadores prolongando o 
não pagamento do trabalho extraordinário e atacando diretamente a contratação coletiva. 

Ao contrário do que o Governo PSD/CDS afirma, as duas propostas de lei recentemente apresentadas 
não visam modernizar o mercado de trabalho nem "dinamizar" a contratação coletiva de trabalho. O 
objetivo é reduzir de forma generalizada os salários, é atacar e tentar destruir os contratos coletivos de 
trabalho para agravar a exploração de quem trabalha, atacando a democracia. 

Atacar a contratação coletiva é atacar os sindicatos, uma vez que a contratação coletiva é uma peça 
fundamental da atividade sindical, e sem estruturas representativas dos direitos e garantias dos 
trabalhadores não há democracia. 

Os contratos coletivos de trabalho, enquanto instrumentos livremente negociados e assinados entre 
sindicatos e entidades patronais, consagram um conjunto muito vasto de direitos com reflexos muito 
significativos nas condições de trabalho. 

A contratação coletiva é um direito fundamental dos trabalhadores, reconhecido como tal pela 
Constituição, e um instrumento de melhoria das condições de trabalho importante para o 
desenvolvimento do país. 

Os trabalhadores exigem respeito pela sua atividade pública de prestação de serviços, a reposição das 
35 horas de trabalho semanal para todos os trabalhadores da Administração Pública, requerendo a 
imediata publicação dos ACEEP`s já assinados, assim como a necessidade de uma adaptação da 
legislação laboral especifica á administração local, nomeadamente abrindo o processo negocial 
discutindo as diferenças socio laborais. 

Em vez disso, o Governo publica a Lei 35/2014, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
estabelece uma panóplia de normas que representam um grave retrocesso social e civilizacional e 
levantam sérias dúvidas sobre a sua constitucionalidade. 

Com efeito, o diploma perverte o direito ao livre exercício da contratação coletiva na Administração 
Pública, em particular na Administração Local, adultera os tempos de trabalho e o regime de férias, 
fomenta a precariedade laboral, aprofunda a destruição dos regimes retributivo e de carreiras, e 
acentua a retirada de direitos aos trabalhadores. 

Pelo exposto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária delibera: 



 Prestar solidariedade à justa luta dos trabalhadores pelo aumento do salário, incluindo o 
aumento imediato do Salário Mínimo Nacional para 515 euros, a valorização efetiva dos 
salários e pensões, com o explícito compromisso de reposição imediata de todos os salários, 
pensões e direitos roubados desde 2011, incluindo nas prestações sociais; 

 Exigir uma política de emprego com direitos, de forma a assegurar a estabilidade e segurança 
no trabalho, assim como uma justa remuneração e, também, uma organização do tempo de 
trabalho suscetível de conciliar a atividade profissional com a vida pessoal e familiar; 

 Rejeitar as alterações à legislação laboral, seja do Código do Trabalho, que visa destruir a 
contratação coletiva, impor o “banco de horas” e a flexibilização dos horários de acordo com os 
interesses exclusivos dos patrões, facilitar os despedimentos e reduzir as indemnizações, 
generalizar a precariedade e diminuir ainda mais os rendimentos do trabalho, seja da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, que tem o objetivo de destruir mais postos de trabalho, 
desregulamentar os horários de trabalho e pôr os trabalhadores a trabalhar mais por menos 
salário; assim como a imediata publicação dos ACEEP’s; 

 Apoiar o combate aos objetivos inscritos no documento da estratégia orçamental e da 
chamada “Reforma do Estado”, contrapondo à fúria destruidora do Governo a luta pela defesa 
e recuperação dos serviços públicos, em particular o reforço das Funções Sociais do Estado 
consagradas na Lei Fundamental do país (Saúde, Educação e Segurança Social), assegurando a 
dotação dos meios humanos e materiais necessários, elementos essenciais à concretização dos 
direitos do povo e motores da coesão social e do desenvolvimento nacional; 

 A Assembleia municipal solidariza-se com a jornada de luta Nacional do próximo dia 10 de Julho 
convocada pela CGTP-IN com o objetivo de dar corpo às justas reivindicações dos trabalhadores 
no combate a esta política de terrorismo social. 

  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada em 27 de junho por maioria com vinte e nove votos a favor, dois votos contra) 

  

. Aprovada uma Moção intitulada “ Contra a desqualificação de tribunais e por melhor justiça”; 

MOÇÃO 
  

CONTRA A DESQUALIFICAÇÃO DE TRIBUNAIS E POR MELHOR JUSTIÇA 
  

A Justiça é um conceito, um desígnio, um direito e por isso tem de ser universal. Um estado de direito, 
democrático e moderno, deve garantir aos cidadãos de um país as mesmas condições de acesso à 
justiça. 

Está em curso uma Reforma que visa o encerramento de tribunais e de valências, dificultando assim o 
acesso dos cidadãos à justiça. 

No caso concreto da Moita o encerramento de algumas valências implica que os cidadãos deste 
concelho se desloquem ao Barreiro, a Almada e possivelmente, no futuro, a Lisboa, criando 
desigualdades no acesso à justiça a estas pessoas, quer a nível financeiro, quer ao nível das 
acessibilidades ao serviço. 

Também os trabalhadores desta área serão afetados por esta reforma que em último caso tornará a 
justiça mais lenta e mais seletiva, contrariando assim o princípio da Universalidade. 

Por tudo isto, a Assembleia Municipal da Moita, reunida a 27 de junho de 2014, delibera: 

-  Manifestar o seu repúdio por esta reforma; 

-  Afirmar a sua posição contrária contra a retirada de valências no tribunal da Moita e em todos os 
que serão afetados por esta reforma. 



Do conteúdo desta Moção deverá ser dado conhecimento ao Sr. Presidente da República, à 
Assembleia da República, à Ordem dos Advogados, à Delegação da Moita da Ordem dos Advogados e 
à Comunicação Social. 

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada em 27 de junho por maioria com vinte e nove votos a favor; dois votos contra) 

. Aprovada uma Moção intitulada “Em Defesa do Serviço Nacional de Saúde” 

MOÇÃO 
  

EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 
  

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) foi criado numa altura em que Portugal tinha indicadores de saúde 
muito aquém dos restantes países europeus, e o acesso da população aos serviços de saúde era muito 
limitado. Havia a necessidade premente de dar resposta a uma mais extensa cobertura e equitativa dos 
serviços e de um maior acesso de todos os portugueses a melhores cuidados de saúde. 

Este foi o marco mais importante da história da Saúde em Portugal, tendo sido determinante para o 
aumento da qualidade de vida dos cidadãos e no aumento da esperança de vida. 

Foram muitos os ganhos em saúde que se obtiveram com a criação do SNS, nomeadamente o aumento 
considerável da esperança média de vida à nascença, pela melhoria das condições e do acesso aos 
cuidados de saúde, e na diminuição drástica da taxa de mortalidade infantil, como resultado de 
estratégias bem definidas na área perinatal e materno-infantil. 

Outro exemplo bastante importante, é a política de vacinação dos últimos anos, Portugal tem chegado a 
valores de imunização da população acima dos 90%. Outros indicadores, como a diminuição das mortes 
por doenças cardíacas, apesar de ainda não estarem na média europeia representam ganhos em saúde 
muito significativos comparativamente com a década de 1970. 

Estes progressos foram possíveis muito devido à maior cobertura e acessibilidade, ao facto de existir um 
maior investimento em recursos humanos, financeiros e tecnológicos alocados à área da saúde. 

Está consagrado na Constituição da República Portuguesa, no artigo 64º, que a saúde é um direito 
fundamental “Todos têm o direito à proteção da saúde e o deve de a defender e promover”, através de 
um serviço nacional de saúde universal e geral, tendo em conta as condições económicas e sociais dos 
cidadãos, tendencialmente gratuito. 

Em abril deste ano o governo publicou uma portaria (nº82/2014) que põe em causa o direito à saúde e 
proteção na doença. Esta portaria classifica os hospitais consoante o seu grau de diferenciação e 
tenciona promover, com uma máscara de reforma hospitalar, encerramento de serviços hospitalares, 
nomeadamente as maternidades e algumas especialidades médicas. 

O Hospital do Barreiro-Montijo e o Hospital de Setúbal, segundo esta portaria, vão ter serviços 
transferidos para o Hospital de Almada, que está sobrelotado. Construído para atender 150 mil utentes 
e estando atualmente a atender quase o triplo. E não nos podemos alhear da dificuldade de mobilidade 
que os nossos munícipes terão de enfrentar para chegar ao Hospital de Almada. 

Temos falta de médicos, de enfermeiros, de técnicos e de outros profissionais nos Aces e Hospitais. 
Algumas unidades trabalham com horários e condições que estão longe de corresponder às 
necessidades das populações. Temos médicos a reformarem-se e não são substituídos, o que faz prever 
um acréscimo de utentes sem médico. 

Salientar também, as taxas moderadoras que sofreram aumentos significativos e que constituem um 
entrave para muitos utentes beneficiarem dos cuidados de saúde que necessitam. 

  



Por isso, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de junho de 2014, 
decide: 

1 -  Considerar o direito à Saúde como um direito humano fundamental, não podendo ser sobreponível 
por qualquer outro valor. 

2 -  Manifestar a sua intransigente defesa de um Serviço Nacional de Saúde público geral, universal e 
tendencialmente gratuito no momento da prestação, conforme preconizado na Constituição da 
República Portuguesa. 

3 -  Denunciar todas as práticas que dificultem o acesso à Saúde e pugnar pela manutenção das 
valências e especialidades médicas do Centro Hospitalar Barreiro-Montijo. 

4 - Manifestar solidariedade com todos os profissionais de saúde que com dedicação, esforço e 

profissionalismo conseguem, apesar das dificuldades, manter o nível de qualidade e segurança nas 
suas práticas profissionais. 

5 -  Afirmar e defender junto dos dirigentes das instituições de saúde, uma reforma dos cuidados de 
saúde primários, que em tudo beneficiem e permitam um suporte de retaguarda e de proximidade 
aos utentes. 

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

Aprovada em 27 de junho por unanimidade) 

  

. Aprovada uma Moção contra o encerramento de serviços hospitalares 

MOÇÃO 
  

CONTRA O ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
  

O processo de destruição do Serviço Nacional de Saúde (SNS) desencadeado nos últimos anos com o 
encerramento dos serviços de urgência, maternidades, centros de saúde, serviços de atendimento 
permanente, implementação e agravamento de taxas moderadoras, criação das parcerias público-
privadas, agravou-se drasticamente a pretexto da aplicação do programa de assistência financeira a 
Portugal. 

O atual governo prepara mais um violento ataque ao SNS com a publicação da Portaria 82/2014, de 10 
de abril, o que representa mais um duro golpe desferido no direito constitucional à proteção da saúde. 

A opção pela publicação através de uma portaria e não um decreto-lei revela ainda um claro objetivo de 
fugir à discussão, legislando ao arrepio das tomadas de posição do Poder Local, da Ordem dos Médicos, 
dos Sindicatos representantes dos vários grupos profissionais do sector da saúde e dos representantes 
dos utentes, impossibilitando ainda a introdução de alterações no debate na Assembleia da República. 

A continuidade destas políticas permite-nos antecipar que o resultado final será a destruição das 
características essenciais do Serviço Nacional de Saúde, com a brutal redução da prestação de cuidados 
de saúde e, por consequência, o aumento das desigualdades no acesso ao direito à proteção na saúde. 

Acresce ainda o facto de, segundo a Portaria, e de acordo com o art. 2º, nº7, “Atendendo às 
especificidades dos hospitais em regime de parceria público/privada (PPP) a carteira de valências é 
definida através dos respetivos contratos de gestão” significando assim que os hospitais pertencentes 
aos grupos económicos são claramente favorecidos em relação aos hospitais públicos, na definição das 
especialidades que mais lhes convém através da negociação de contratos de gestão enquanto se reduz e 
limita drasticamente os hospitais da rede pública. 

  



A aplicação da referida Portaria conduzirá ao desaparecimento de uma parte substancial das atuais 
valências, como obstetrícia/maternidades, e à desqualificação de muitos Centros Hospitalares (como o 
Centro Hospitalar de Barreiro-Montijo e Setúbal) levando ao corte do seu orçamento para 
funcionamento e investimentos previstos, bem como ao despedimento de profissionais ou à sua 
colocação noutros locais. Dificuldades que acrescem às atuais carências já sentidas ao nível dos 
Cuidados Primários de Saúde: falta de médicos e enfermeiros de família, reduções nos horários de 
funcionamento dos centros de saúde, limitação da carteira de serviços prestados às populações, entre 
outros. 

Os cidadãos verão assim dificultado ou mesmo impedido o acesso a cuidados especializados. O 
desenvolvimento social e económico do território sofrerá um retrocesso. É todo um processo de 
regressão civilizacional que está em curso. 

Considerando inadmissível tal decisão, lesiva dos interesses e direitos das populações; 

Considerando ainda que está nas nossas mãos a defesa do SNS, consagrado na Constituição da 
República Portuguesa; 

Os eleitos da CDU da Assembleia Municipal, reunida em 27 de junho de 2014, propõem: 

1 -  Manifestar a sua posição de frontal recusa de todo este processo, que consideram ter como única 
finalidade a destruição do Serviço Nacional de Saúde por razões ideológicas e opção política. 

2 -  Exigir a revogação imediata da Portaria 82/2014 de 10 de abril. 

3 -  Exigir a sua participação em todos os processos ou decisões que digam respeito à organização e 
funcionamento dos Serviços de Saúde que servem a população do Concelho. 

4 -  Organizar e participar em ações de protesto ou outras que sejam consideradas adequadas à defesa 
dos interesses dos cidadãos, nomeadamente o pedido de audiência urgente ao Ministro da Saúde. 

5 -  Apelar aos utentes, aos profissionais de saúde e suas estruturas representativas e à população em 
geral, para que intensifiquem a luta em defesa do SNS, contra a aplicação desta Portaria. 

6 -  Divulgar junto da Comunicação Social, pelos meios considerados mais convenientes, as ações 
tomadas na defesa dos interesses dos cidadãos. 

  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada por maioria em 27 de junho com vinte e nove votos a favor, uma abstenção) 

 . Aprovada uma Saudação pelo 76º Aniversário do Ginásio Atlético Clube 

SAUDAÇÃO 
  

76º ANIVERSÁRIO DO GINÁSIO ATLÉTICO CLUBE 
  

A Assembleia Municipal da Moita reunida no dia 27 de junho de 2014 na sede social do Ginásio Atlético 
Clube da Baixa da Banheira, saúda esta prestigiada associação no momento em que decorrem as 
comemorações do seu 76º aniversário. 

O Ginásio Atlético Clube é o espelho onde bem se reflete aquilo que alguém, de forma original e num 
assomo de poesia romântica, enalteceu esta bela freguesia do nosso concelho pela sua inquestionável 
pluralidade. 

O Ginásio Atlético Clube foi e é a Escola; aquilo que hoje se pode chamar uma escola do povo. 

Formou ao longo dos anos muitas e boas pessoas que nos honram pelo seu presente e passado, quer no 
campo académico, quer no campo do desporto, da cultura, da política ou do associativismo. 



Uma coletividade plural que sempre soube conviver no seio das diversas correntes de opinião politicas e 
ideológicas bem marcantes, nomeadamente após a Revolução de Abril, sem nunca se deixar dominar na 
exclusividade deste ou daquele grupo. 

No país, na cidade ou na aldeia mais remota, há sempre pessoas que se destacam ao longo dos tempos; 
pelo mérito, pela obra, entrega, dedicação ou saber, situação a que o Ginásio ao longo desses seus mais 
de 75 anos de existência não é alheio. 

Incongruências do tempo e dos homens têm protelado a prestação pública de homenagens devidas e 
sentidas a algumas dessas pessoas que tanto deram a esta instituição e à Baixa da Banheira e que nós, 
enquanto órgão autárquico, temos o dever de não esquecer. De referir, sob pena de involuntariamente 
esquecermos alguns, nomes como: Fernando da Veiga Nunes, António Coelho, José Brito Apolónia, 
Guilhermino Garcia, Joaquim Ortiz ou José Manuel Figueiredo, são exemplos a reter. 

A história pode ser adiada, mas nunca esquecida. Honra lhes seja feita. 

 Assembleia Municipal da Moita aqui reunida saúda, igualmente, toda a população desta laboriosa vila 
da Baixa da Banheira e agradece o fraterno acolhimento naquela que é a sua primeira reunião 
descentralizada, com o que procura facilitar a aproximação dos munícipes com os eleitos e autarquias 
locais, promovendo uma maior presença e participação popular nas sessões públicas dos diversos 
órgãos autárquicos, no sentido do reforço do Poder Local Democrático e da promoção da cidadania. 

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada em 27 de junho por unanimidade) 

  

. Aprovada uma Recomendação intitulada “Circuito de Manutenção” 

RECOMENDAÇÃO 
  

CIRCUITO DE MANUTENÇÃO 
  

  

O concelho da Moita é dos que mais jovens tem no país. Aqui encontram-se potenciais atletas, 
desportistas amadores ou simples adeptos da prática desportiva. 

Vários são os atletas moitenses que se destacam a nível nacional e internacional. Mas a realidade 
mostra que ainda é preciso continuar a desenvolver esforços para que sejam os objetivos que todos nós 
desejamos alcançar. 

São também já conhecidos os benefícios inerentes à prática de exercício físico, melhorando o 
condicionamento físico geral, proporcionando uma melhor qualidade de vida, adquire mais harmonia 
entre a saúde do corpo e da mente. 

O circuito de manutenção constitui-se assim, como mais uma opção de qualidade, que permitirá a todos 
os utentes do Parque José Afonso a prática da sua atividade física num dos espaços verdes mais 
agradáveis da região. 

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de junho de 2014, 
propõe à Câmara Municipal da Moita a realização do seguinte: 

  

i)                     Definir um circuito de manutenção com diferentes níveis de intensidade; 
ii)                   Numa fase posterior, dotação do espaço de mais equipamento de “street workout”. 

  



A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada a 27 de junho por unanimidade) 

  

. Aprovada uma Recomendação intitulada “Programa de Voluntariado: Dia M” 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: DIA M 
  

Vivemos numa sociedade, com diversos estímulos aos individualismos, onde os cidadãos muitas vezes 
têm dificuldade em perceber como podem contribuir, para a melhoria do espaço onde habitam. 

Consideramos necessário promover uma maior cooperação entre a população e os órgãos de decisão, 
numa perspetiva de diálogo construtivo com estes, sobretudo com o intuito de os levar a sentirem-se 
úteis na construção do espaço onde residem. 

Tendo este concelho uma forte tradição associativa, pensamos que implementar o Dia M, a exemplo do 
que já acontece no concelho vizinho do Barreiro, seria uma ótima forma de contribuir para a coesão 
social. 

Objetivos: 

iii)   Fomentar a cidadania ativa, a capacidade de auto-organização e a procura coletiva de soluções, 
através da participação de toda a comunidade, de forma a contribuir para uma imagem mais 
positiva do concelho; 

iv)   Promover ações para a (re)qualificação do espaço público por iniciativa da comunidade e em prol 
desta; 

v)     Fomentar a importância da proximidade e participação, envolvendo poder local, movimento 
associativo, ipss’s, escolas, empresas locais e população de todo o concelho. 

  

Assim, a Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária no dia 27 de junho de 2014, 
propõe à Câmara Municipal da Moita a realização do seguinte: 

Programa de Voluntariado: Dia M! 

O Dia M representaria um evento em que seria possível promover atividades de cariz mais social, 
nomeadamente ações de voluntariado. A Câmara Municipal tem a oportunidade de apostar na 
divulgação dos projetos de voluntariado existentes, procurando incentivar a comunidade a participar. 
Por outro lado, poder-se-iam desenvolver atividades de voluntariado dentro do concelho da Moita, 
como por exemplo: 

i)      Promover ações de comunicação inter-geracional de forma a gerar troca de experiências entre 
os mais jovens e as gerações anteriores; 

ii)     Limpeza e valorização de monumentos e património históricos; 
iii)   Reabilitar zonas de lazer com aposta nas artes gráficas. 

  

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

(Aprovada em 27 de junho por unanimidade) 

. Reprovada uma Moção sobre o novo Mapa de Auxílios Estatais 

  
MOÇÃO 

  
NOVO MAPA DE AUXÍLIOS ESTATAIS 



  

O novo mapa dos auxílios estatais, com finalidade regional para 2014-2020, aprovado na semana 
passada pela Comissão Europeia, aumenta o número de municípios onde serão possíveis ajudas a 
qualquer tipo de empresa, sendo que Portugal atribui prioridade máxima à discriminação positiva a 
favor das PME, uma vez que são elas que constituem a base do tecido económico do país. 

As empresas de todos os concelhos da Península de Setúbal – Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, 

Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal – passam a poder receber ajudas de Estado e ter acesso 
aos fundos comunitários regionais. 

A Comissão Europeia tem competência exclusiva em relação ao regime de auxílios de Estado. De acordo 
com as normas europeias, os auxílios de Estado são, em regra, proibidos enquanto elementos que 
distorcem a concorrência entre agentes económicos. As exceções a esta regra foram propostas pelas 
secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional e da Inovação Investimento e Competitividade, que 
procuraram ao longo do processo maximizar os resultados das negociações, quer em termos de 
montantes, quer em termos de condições para aplicação das políticas. 

O plano dos apoios para Portugal, que entrou em vigor no dia 1 de junho e prolonga-se até 31 de 
dezembro de 2020, define quais as regiões do país elegíveis para ajudas ao investimento regional, no 
quadro das regras de ajudas estatais da União Europeia, e estabelece os níveis máximos de ajuda para 
as empresas nas regiões elegíveis. 

Esta é uma decisão acertada e necessária para o desenvolvimento económico da região, e que repõe 
justiça, em especial para as PME do distrito que estavam incluídas na Área Metropolitana de Lisboa e 
por isso excluídas no acesso a estes fundos. 

Há muito que temos levantado esta questão, que agora obteve uma resposta favorável aos interesses 
da região e das suas empresas, aumentando assim a sua capacidade competitiva. 

Esta medida, que há muito era desejada pela região, em particular pelo seu tecido empresarial, é um 
instrumento fundamental para o desenvolvimento e para a criação de emprego no distrito. 

A Assembleia Municipal da Moita, reunida em sessão ordinária em 27 de junho de 2014, congratula-se 
com a decisão de considerar elegíveis as empresas sediadas na Península de Setúbal para o acesso a 
estes apoios. 

A Mesa da Assembleia Municipal da Moita 

Reprovada em 27 de junho com vinte e um votos contra, três votos a favor e seis abstenções do PS) 

. Deliberado emitir parecer favorável ao Projeto de Lei nº 572/XII (Criação da Freguesia do Gaio-Rosário, 

no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do PCP, remetendo-o à CAOTPL (Comissão de 

Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local) 

. Deliberado emitir parecer favorável ao Projeto de Lei nº 573/XII (Criação da Freguesia de Sarilhos 
Pequenos, no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do PCP, remetendo-o à CAOTPL 
(Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local) 

. Deliberado emitir parecer favorável ao Projeto de Lei nº 574/XII (Criação da Freguesia do Vale da 
Amoreira, no Concelho da Moita, Distrito de Setúbal), da iniciativa do PCP, remetendo-o à CAOTPL 
(Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local) 

. Aprovada a retificação do 1º Relatório de Estado do Ordenamento do Território do Município da Moita 
(REOTMM-I) 

. Aprovada a alteração ao Regulamento do Conselho Taurino da Moita 

. Aprovada a designação dos Júris dos Procedimentos Concursais para Recrutamento de Dirigentes 



. Aprovada a desafetação do domínio público municipal da parcela de terreno destinada a construção, 
sita do Largo da GNR, Vila da Baixa da Banheira, União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da 
Amoreira, com a área de 52,00m2 (STP- 52.00m2 – Pisos 1, área de implantação – 52,00 m2, que passa a 
confrontar do Norte, nascente e Poente com Particulares (construções existentes), do Sul, com o Largo 
da GNR (domínio público municipal), com vista à sua posterior integração no domínio privado municipal, 
e à qual é atribuído o valor de 14.000€, cálculo efetuado com base nos coeficientes do CIMI e valores de 
mercado 

. Aprovada a alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 

 


