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Ao vigésimo primeiro dia do mês de Maio do ano dois mil e catorze, na  Sala do  Beira Mar Futebol 

Clube Gaiense, pelas vinte e uma horas,  reuniu a Câmara Municipal da Moita sob a Presidência do Sr. 

Presidente Rui Manuel Marques Garcia e com a presença dos Srs. Vereadores Manuel Galvoeira Borges, 

Daniel Vaz Figueiredo, Vivina Maria Semedo Nunes, Vitor Simão Duarte, Miguel Francisco Amoêdo 

Canudo, João Miguel da Silva Romba, Joaquim Inácio Raminhos Cabaça e Edgar Manuel de Almeida 

Cantante. 

 

Declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente, foram discutidos os pontos infra indicados de acordo com 

a Ordem do Dia, previamente distribuída por todos os membros. 
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Sr.ª Rosa Paula Marques – Alertou para alguns problemas que existem na  Quinta da Fonte da Prata, e 

carecem de resolução urgente: 

- Existência de pragas de ratazanas e formigas; 

- O passeio na Rua José Viana da Mota  abateu e constitui perigo para os transeuntes;  

- Existência de um buraco no passeio, Rua Freitas Branco, no lado sul; 

- Perguntou a razão pela qual a limpeza das ruas  da Zona Nova do bairro só é efectuada uma vez por 

semana; 

- Existência de sete candeeiros que não acendem, na Avenida António Aleixo, do lado sul;  

- Na zona da relva, junto aos blocos A, B, C e D, o sistema de rega não funciona; 

- Perguntou ainda sobre a substituição de seis, das oito paragens  de autocarro existentes naquela zona e 

restauro daquelas que não serão substituídas. 

 

Sr. Carlos Reis – Mencionou que, tendo comparecido em todas as Reuniões descentralizadas que se 

realizaram recentemente, o propósito não está a ter o efeito desejado. As Reuniões públicas que se 

realizam no Edifício Sede do Município têm mais participação de Munícipes, disse. 

 

Sr. Pedro Pereira – Colocou as seguintes questões que gostaria fossem resolvidas: 

Rua Capitães de Abril tem dois sinais de sentido único – chegava um; 

Rua do Ginásio, na Baixa da Banheira – existem (há anos) quatro postes no passeio, que obrigam os 

transeuntes a passar pela faixa de rodagem; 

Dois quiosques totalmente abandonados no Vale da Amoreira; 

Na avenida José Almada Negreiros, no Vale da Amoreira, junto do Desportivo Portugal, existe um 

aqueduto tapado de lixo; 

Existência de hortas clandestinas no Vale da Amoreira, hortas estas que já comportam barracas onde 

dormem pessoas,  e têm poços, que por descuido ou desconhecimento da existência  respectiva podem ser 

uma grande armadilha a quem por lá passe. 

Informou ainda que todos estes assuntos já foram abordados em reuniões dos órgãos municipais e num 

passado recente colocou-os no facebook, sendo à posteriori alvo de um comentário do Sr. Presidente da 

Junta da União de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, dizendo que não o deveria fazer. 

 

 

 Às questões colocadas, responderam: 

 

 

O Sr. Vereador Miguel Canudo – Iniciou a sua intervenção fazendo alusão a um munícipe – Sr. Tavares 

da Silva - que há anos  participa nas reuniões Publicas e está agora internado, gravemente doente,  num 

hospital de Lisboa.  

Formulou desejos de melhoras ao “Provedor do Trânsito”, como lhe chama. 

 

A continuação da audição tornou-se entretanto inaudível e impercetível  em partes da intervenção, 

percebendo-se o seguinte: 

 

No que diz respeito às questões colocadas pelos munícipes, disse que a Câmara tem vindo a fazer um 

esforço no sentido de minimizar ou resolver os problemas com que se depara. 

Em relação às paragens de autocarro informou que a curto prazo serão substituídas seis, futuramente ver-

se-á  da possibilidade de substituir as outras duas. 

No que concerne aos problemas colocados pelo Sr. Pedro, nomeadamente a existência de hortas, referiu 

que a Câmara está atenta e a procurar resolver as diferentes situações. 

Mais, aditou que o munícipe em questão, como trabalhador da Câmara, também pode – e deve -, informar 

os serviços das situações que carecem de resolução. 

Em relação à Estrada do Penteado, disse que esta é a via mais sinalizada do Concelho; é aquela que 

oferece maior índice de segurança. No que respeita às lombas, diz serem uma forma de prevenção, 

reforçando que percebe que poderão até constituir alguma incomodidade sonora aos munícipes que 

moram nas imediações das mesmas. 

 

 

Sr. Vereador Manuel Borges – Inaudível. Percebe-se no final da intervenção que estará a falar da Estrada 

do Penteado. 
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Sr. Vereador João Romba – Prestou alguns esclarecimentos sobre a questão das barracas existentes no 

Vale da Amoreira. Referiu que os problemas estão identificados e apesar das dificuldades, inclusivamente 

de comunicação,  considera que se hão-de resolver. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Esclareceu algumas das questões colocadas: 

- No que respeita à realização das reuniões descentralizadas, diz que basta aparecer um munícipe e já 

valeu a pena. 

- No que diz respeito aos quiosques informou que são situações que estão a ser avaliadas. 

- Em relação às hortas reafirmou serem um problema de muito difícil resolução, que vai, a passos 

pequenos, sendo minorado. 

- No que concerne às barracas enumerou as diversas actuações da Câmara, ao longo dos anos, para tentar 

acabar com aquele tipo de construções – desde actuações com o apoio das forças de segurança  até 

intervenções mais ligeiras. Informou ainda que algumas das questões ligadas a esta problemática não são 

sequer resolúveis pela Câmara: por exemplo a electricidade – os cabos veem-se a sair dos candeeiros de 

iluminação pública, são ligados onde calha e não se vê a EDP a fazer seja lá que intervenção for. Para 

além disto, existem inclusivamente terrenos privados, notificações que não se conseguem fazer as pessoas 

se recusam a assinar, etc.. 

 

 

 

 

Seguidamente o Sr. Presidente passou ao  

 

 

 

 

 

PERÍODO ANTERIOR À ORDEM DO DIA 

 

 

 

O Senhor Presidente  apresentou para conhecimento: 

 

 

- A posição actual do Orçamento da Receita do presente ano, o resumo da posição do Orçamento da 

Despesa, assim como o Resumo Diário da Tesouraria, da Câmara;  

 

 

 

De seguida o Sr. Presidente deu a palavra aos vereadores que manifestaram intenção de intervir: 

 

Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Cumprimentou  saudou todos os presentes, e voltou a frisar: 

 

- As descargas ocasionais de matérias insalubres no esgoto que sai no Cais de Alhos Vedros, que deixam 

mau cheiro, sujam aquela zona,  em nada  a dignificam e põe até em causa o grande investimento que se 

fez no concelho. Mais informou que na próxima descarga irá ligar para a Simarsul para que enviam um 

técnico que faça recolha e veja o que está ali a acontecer. 

- Em relação ao Palacete da Quinta da Fonte da Prata, perguntou em que ponto de situação está o 

projecto; 

- O facto de o estaleiro do Mestre José Lopes, em Sarilhos Pequenos, ser por si próprio um museu; nas 

peças só faltam as etiquetas, disse,  e aquele espaço, que é uma relíquia,  deveria ser transfomado num 

núcleo museológico ligado às actividades navais. 

 

 

Sr. Vereador Edgar Cantante – Referiu-se ao projecto de reabilitação urbana de Alhos Vedros em que os 

técnicos da Câmara trabalham há seis meses e saudou uma iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de 

Alhos Vedros, em conjunto com as autarquias locais, no sentido de recuperar a Capela da Misericórdia de 

Alhos Vedros. Assim, deixou uma saudação a todos os intervenientes neste processo. 
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Mais alertou para uma possível recuperação do Palácio dos Condes de Sampaio, sito junto ao Moinho de 

Maré de Alhos Vedros, adquirido pela Câmara há alguns anos – senão, que seja feita a reparação na 

fachada por forma a manter o edifício e dar outra imagem. 

Perguntou ainda, e no seguimento de uma reunião de Câmara havida no mês passado, como está o assunto 

da TOS – taxa de ocupação de subsolo (taxa do gás). 

 

Vereador Manuel Borges – Sabendo da doença e hospitalização do Sr. Tavares da Silva, deixou votos de 

melhoras. 

Colocou ainda algumas questões, a saber: 

- Tendo em consideração que a Ciclovia se está a degradar de ano para ano,  perguntou se está previsto 

algum topo de arranjo; 

Tendo em consideração que alguns edifícios municipais ainda têm telhas de lusalite, perguntou se  estas 

têm na sua composição amianto – substância que provocará cancro. 

 

 

Às questões colocadas responderam:  

 

Sr. Vereador Miguel Canudo – Solicitou ao Sr. Vereador Joaquim Raminhos que assim que tenha 

conhecimento de descargas abusivas para os esgotos, alerte rapidamente porque dias depois já não se 

consegue aferir de onde terão vindo. 

Em relação às telhas de lusalite, informou que há com e sem amianto. Mais, que a partir de 1994/1995, 

deixaram de ser feitas telhas com amianto pelo que a Câmara já não deve ter nos seus edifícios telhas 

destas. No entanto, com algum rigor e segurança, disse que a Câmara faz uma vigilância assertiva a esta 

questão. Quando se detecta a existência de alguma, é contratada uma empresa da especialidade para que 

seja retirada, com todas as medidas de segurança obrigatórias. 

 

 

Sr. Vereador João Miguel Romba – Respondeu, em relação à TOS – taxa de ocupação de subsolo – fez o 

ponto da situação: - ao segundo ofício endereçado à ERSE ainda não chegou qualquer resposta.  

Aditou ainda que na qualidade de utente da Setgás estabeleceu contacto telefónico  com a mesma empresa 

para aferir do valor a cobrar em determinado mês. A resposta que lhe foi dada, e que comunicam a todos 

os Munícipes, foi: “O Município da Moita aumentou as taxas de subsolo”, à qual este retorquiu “a Sr.ª 

tem a certeza daquilo que está a dizer, é que eu perguntei ao Município se tinham aumentado as taxas e 

disseram-me que não?!”. Resposta da senhora, imediata: “Não, foi em Assembleia Municipal que houve 

uma deliberação, no início de 2014, para aumentar as taxas de subsolo”.  

Ora, concluiu, “o Município da Moita reduziu a taxa de subsolo – de 24 cêntimos para 23 cêntimos. E dá-

se cobertura a isto! Nós percebemos e estamos do lado das pessoas que reclamam, mas procuramos saber 

respostas e não temos. Vamos enviar, disse, novo ofício à Setgás, a colocar as coisas como elas são, e 

vamos ver o que respondem.”  

Em relação à ERSE estranhamos. O Município da Moita sofre constantes auditorias da ERSE e a ERSE à 

Setgás não diz nada. 

 

O Sr. Presidente da Câmara – Complementou as explicações dadas. 

No que concerne, por exemplo, ao Estaleiro do Mestre Lopes, ainda em vida daquele, foram envidados 

esforços no sentido de aquele espaço ser preservado e transformado em museu. Neste momento existem 

questões de demonstração da posse que dificultam o processo. 

Em relação ao Palacete de Alhos Vedros informou que o edifício tem o interior severamente envelhecido 

e é difícil refuncionalizá-lo. No que concerne ao exterior também não se resolve com uma mera pintura, 

ou seja envolveria custos muitos elevados e o município “não consegue lá chegar.” 

 

 O Sr. Vereador Edgar Cantante – Informou da realização de uma iniciativa que terá lugar no Barreiro no 

próximo dia 31 de Maio – Encontro sobre empregabilidade. 

Ainda sobre o Palácio dos Condes de Sampaio disse que com um pouco de boa vontade talvez se consiga 

e fez referência ao Moinho de Maré, também em Alhos Vedros, que foi reparado pelos trabalhadores da 

Câmara. 

 

O Sr. Presidente da Câmara - Reafirmou que um pouco de boa vontade não chega para recuperar o 

Edifício em causa. 
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A Sr.ª Vereadora Vivina Nunes – Deu a conhecer a rede de entidades que promoveram os dois Encontros 

anteriores sobre Empregabilidade e dá a conhecer o próximo encontro que se realizará no dia 31 de Maio, 

no Barreiro. 

 

 

Seguidamente a Srª. Vereadora Vivina Nunes apresentou a Moção infra:  

 

 

 

“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 por 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.º. 2º, nº 7, “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; 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 21 de maio de 2014, delibera: 

1. Manifestar a sua posição de frontal recusa de todo este processo, que considera ter como única 

finalidade a destruição do Serviço Nacional de Saúde por razões ideológicas e opção politica. 

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. 
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6. Divulgar junto da Comunicação Social, pelos meios considerados mais convenientes, as ações 

tomadas na defesa dos interesses dos cidadãos.”                                                                                 

 

        

 

Intervieram na discussão da Moção: 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Manifestou a sua concordância à Moção e salientou que o Governo 

está a fazer um ataque brutal a tudo o que são ainda referências do 25 de Abril, à destruição da vida das 

pessoas, aos direitos consignados na Constituição da República.   

 

Sr. Vereador Vitor Duarte – Cumprimentou  os presentes e referiu que desde o encerramento do Hospital 

de Alhos Vedros (há muitos anos) que se insurge contra o fecho de algumas valências e locais de 

atendimento  do Serviço Nacional de Saúde. 

Paulatinamente, disse,  pé entre pé, vai fechando uma e outra unidade de saúde. Mais, disse apelarem a 

que a população do Município erga a sua voz contra estas decisões governamentais acrescentando que 

estarão sempre ao lado da população e contra o encerramento dos serviços de saúde, de escolas etc.. 

 

A Sra. Vereadora Vivina Nunes – Enumerou ainda mais algumas das especialidades que irão ser retiradas 

do Hospital do Barreiro e que a população não pode permitir que se percam os direitos consagrados na 

Constituição da República e o Serviço Nacional de Saúde  que ainda hoje e apesar dos cortes impostos, é 

considerado um dos melhores da Europa. 

 

 

 

Posta à votação, a Moção foi aprovada por unanimidade. 

   

 

 

 

 

    

Terminado este período, o Sr. Presidente passou ao Período da Ordem do Dia. 

 

 

 

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

A proposta seguinte, foi apresentada pelo Sr. Presidente. 

 

 

1. SUBSCRIÇÃO DO APELO “EM DEFESA DA ESCOLA PUBLICA” 

 

“No ano em que comemoramos os 40 anos do 25 de Abril de 1974 é nosso dever, e nossa obrigação, 

continuar a pugnar pelas suas conquistas e pelos direitos alcançados para o povo português. 

Um dos principais direitos, plasmado no artigo 74.º da Constituição da República Portuguesa de 1976, diz 

respeito ao Ensino e consagra que o Estado português “reconhece e garante a todos os cidadãos o direito 

ao ensino e à igualdade de oportunidades na formação escolar.”.  

O direito ao Ensino coloca na incumbência do Estado a implementação do ensino básico universal, 

obrigatório e gratuito; a criação de um sistema público de educação pré-escolar; a garantia da educação 

permanente e a eliminação do analfabetismo; a garantia a todos os cidadãos, segundo as suas capacidades, 

o acesso aos graus mais elevados do ensino, da investigação científica e da criação artística; o 

estabelecimento progressivo da gratuitidade de todos os graus de ensino; a ligação do ensino com as 
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atividades produtivas e sociais; e o estímulo à formação de quadros científicos e técnicos originários das 

classes trabalhadoras. 

38 anos passados sobre a entrada em vigor da Lei Fundamental constatamos que muitas das competências 

do Estado continuam por cumprir e que são cada vez mais graves e acutilantes as medidas implementadas 

pelos sucessivos governos em total desrespeito pela Constituição, pelo Ensino Público e pelos 

portugueses. As opções político-ideológicas têm sido orientadas para um Ensino cada vez mais restritivo 

para alunos, professores e famílias, com a desvalorização da Escola Pública, o descrédito da carreira 

docente e a aplicação de medidas que penalizam a comunidade educativa, nomeadamente o encerramento 

de centenas de estabelecimentos de ensino, o aumento dos custos dos serviços escolares, a sobrelotação 

de alunos por turma e o desinvestimento verificado no ensino público que colide com o investimento no 

ensino privado, através de “contratos de associação” e da promoção do cheque-ensino. 

Manifestando-se contra todas as medidas e orientações que contrariem o direito ao Ensino e sejam 

prejudiciais a um sistema de ensino universal, e perante o apelo que foi lançado pelos subscritores do 

apelo “Em defesa da Escola Pública”, a Câmara Municipal da Moita, reunida em 21 de maio de 2014, 

delibera subscrever o referido apelo.” 

 

  

 Intervieram na discussão da proposta: 

 

 

O Sr. Vereador Joaquim Raminhos – Referiu que o Município deve subscrever o apelo, e integrar-se em 

pleno na luta em defesa da Escola Pública. 

Em relação ao nosso Concelho, chamou a atenção para o abandono escolar que se verifica. Mais disse que 

o Município deveria fazer um esforço para que as ofertas formativas correspondessem às reais 

necessidades da região. 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Manifestou a sua concordância à proposta e acrescentou que a melhor 

forma de defender a escola pública e o serviço público é também todos estarmos atentos e ajudarmos a 

melhorar algumas deficiências que existem. 

 

O Sr. Presidente – O que está em causa na escola pública é exigir que a Escola Pública sirva todos os 

cidadãos, todos os estudantes portugueses e combater aquilo que tem vindo a ser um percurso que leva 

muitos anos de favorecimento do sector privado. 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
 

 

As propostas infra transcritas, numeradas de 2 a 4 foram apresentadas pelo Sr. Vice-Presidente: 

 

 

 

 

2. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO  

SOCIEDADE RECREATIVA DA BAIXA DA SERRA 

 

 

“No âmbito do pedido efectuado pela Sociedade Recreativa da Baixa da Serra, e enquadrado no programa 

de Intervenção Municipal para o Associativismo em vigor, proponho que seja deliberada a atribuição de 

120€ (cento e vinte euros), à associação acima referida, como apoio à deslocação de uma atleta ao 

Campeonato da Europa de Luta Feminina – Séniores, na Finlândia. 

 

Esta verba tem cabimento na rubrica 251.17-03.04.07.01.02.99 “Apoio a Assoc. Culturais e Desportivas.” 

 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
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3. ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO – SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL UNIÃO 

ALENTEJANA  

 
 

“Atendendo a que a Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana, representa culturalmente uma 

grande parte dos naturais do Alentejo, residentes na freguesia da Baixa da Banheira, e sendo esta 

Associação a principal responsável pela realização da XXXI Semana Cultural Alentejana, na qual é 

possível assistir a manifestações de cultura e recreio da região alentejana. 

 

Sabendo que a organização de eventos como este, relevantes para o Concelho, obrigam a encargos de 

carácter excepcional, proponho a atribuição de um apoio financeiro no valor de 750€ (setecentos e 

cinquenta euros) à Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana. 

 

Esta verba tem cabimento na rubrica 251.17-03.04.07.01.02.99 – Apoios a Associações Culturais e 

Desportivas.” 

 

 

A proposta supra, foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

4. VII  FEIRA MEDIEVAL DE ALHOS VEDROS 2014 

ATRIBUIÇÃO FINANCEIRA À ASSOCIAÇÃO CULTURAL HISTÓRIA E PATRIMÓNIO 

ALIUSVETUS 

 
 
“A Feira Medieval de Alhos Vedros é já um marco nas feiras medievais e um evento de atracção para a 

freguesia e para o Concelho, trazendo inúmeras pessoas que enchem por completo o espaço da Feira. 

 

De 29 Maio a 1 Junho, do Parque das Salinas ao Largo do Pelourinho em Alhos Vedros, será realizada a 7ª 

edição constando do programa combates e torneios medievais, animação circense, danças palacianas e orientais, 

bem como outras actividades. 

 

Assim e considerando os custos avultados que envolvem todo este projecto e no âmbito do programa de 

intervenção municipal para o associativismo propõe-se a atribuição de subsídio de 5.000€ (cinco mil 

euros) à Associação Cultural História e Património AliusVetus.” 

 

 

Esta verba tem cabimento na rubrica 251.17-03.04.07.01.02.99 “Apoio a Assoc. Culturais e Desportivas”. 

 
 
 
Intervieram na discussão da proposta: 

 

 

O Sr. Vereador Edgar Cantante – Referiu que dado o sucesso/impacto que a Feira tem vindo a adquirir o 

valor em causa é um apoio manifestamente insuficiente e considera que, futuramente, dever-se-á melhorar 

este apoio.  

 
O Sr. Vice Presidente – Aditou que as iniciativas incluídas neste evento têm vindo a ser apoiadas de per si 

(por exemplo as roupas dos figurantes do desfile, a ceia, etc.) e toda a logística que envolve a Feira 

também é articulada, sustentadamente. Portanto, na realidade, o valor do apoio não fica pelos 5.000 euros. 

 

 

Posta à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 



CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA
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5. ATRIBUIÇÃO A TÍTULO PROVISÓRIO DA LOJA N.º 5 COM A ACTIVIDADE  DE 

MERCEARIA SITA NO MERCADO MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA 

 

 

“O Regulamento Municipal de Mercados Fixos de Venda a Retalho, prevê no nº 1 do Artº 5º C, que 

quando um lugar posto em praça não seja arrematado, possa ser autorizada a sua utilização até à realização 

da nova Hasta Pública. 
 

Em 05/01/2008, a Câmara aprovou por unanimidade, um conjunto de normas para a referida atribuição. 
 

No dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, veio a Sr.ª Hermínia Maria Fernandes 

de Barros Castro, solicitar a atribuição a título provisório da loja n.º 5 com a actividade de mercearia, sita 

no Mercado Municipal do Vale da Amoreira. 
  

 

Mais solicita a abertura de uma passagem interior da loja 5 para a loja 6 comprometendo-se a repor a 

situação inicial se vier a deixar de ocupar a loja. 

 

Assim, proponho: 
 

1 - Enquadrando-se o pedido no atrás exposto, seja concedida a atribuição a título provisório da referida 

loja, mediante o pagamento de 1.500.00 € de acordo com o estipulado no n.º 1 da supra citada 

deliberação de Câmara. 

2 – Que a taxa de atribuição seja fraccionada em 12 prestações mensais. 

3 – Que seja autorizada a abertura de uma passagem da loja 5 para a loja 6.” 

 

 

Colocada à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente encerrada a reunião, sendo a respectiva acta aprovada 

em minuta. Eram vinte e três horas. E eu, Alda Maria Fernandes Mouzinho, Coordenadora Técnica nesta 

Câmara Municipal, redigi a presente acta que assino com o Sr. Presidente da Câmara. 

 

 

Todas as intervenções feitas aquando da apresentação das propostas, encontram-se devidamente gravadas 

em cassetes, ficando as mesmas a fazer parte integrante desta acta. 

 

 

 

 

 

   O PRESIDENTE DA CÂMARA         A COORDENADORA  TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________                            __________________________________ 

 

 

 


