
Reunião de Câmara de 22 de abril de 2015 

Deliberações da Reunião de Câmara de 22 de abril 

 
Administração Urbanistica 

. Aprovada a Declaração de Interesse Público Municipal da Quinta da Felicidade, no lugar 
de Abreu Pequeno, freguesia da Moita, a submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal. 
  
Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovado o Contrato de Cedência Temporária do Quadro Régio de D. Afonso Henriques 
ao Mosteiro de Alcobaça, com vista a integrar a exposição “Vivências” que irá decorrer 
de 1 de maio a 2 de outubro de 2015; 
  
. Aprovada a atribuição de uma verba ao Grupo Desportivo da Fonte da Prata, no valor 
de 600€ 

para a organização da 22º Grande Prémio de Atletismo da Fonte da Prata, no âmbito do 
Atletismoita.  
  
Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal 
  
Plano Diretor Municipal 
. Deliberado aprovar a revogação da Declaração de retificação nº 1199/2014, e emissão 
de declaração de correções materiais e retificações à Planta Geral de Ordenamento e ao 
Regulamento do Plano Diretor Municipal da Moita. Deliberado propor à Assembleia 
Municipal a revogação da sua deliberação de 26.9.2014. Deliberado ainda aprovar as 
correções materiais e retificações supra descritas ao PDM e comunicá- las previamente 
à Assembleia Municipal da Moita, para aprovação, e à CCDR-LVT, para conhecimento e 
eventual pronuncia, antes de as submeter para publicação e depósito no Diário da 
República e no Sistema de Submissão Automática de Instrumentos de Gestão Territorial 
(SSAIGT), respetivamente. 
  
Recursos Humanos 

. Aprovado emitir parecer favorável para a celebração de um contrato de prestação de 
serviço em regime de avença de um advogado; 

  

. Aprovado emitir parecer favorável para a celebração de um contrato de prestação de 
serviço em regime de tarefa com uma auxiliar de ação educativa no âmbito do Acordo 
de Cooperação, celebrado entre o Município da Moita e a DGESTE, relativo ao Programa 
de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré- escolar. 
  
Saudação 

. Aprovado uma saudação sobre o tema “25 Abril e 1º de Maio”. 
  
  
  

 

 



Saudação 

  

O dia maior da história do nosso país está a comemorar 41 anos. 

O 25 de Abril de 1974 foi o culminar de um penoso período de violação de direitos, 
liberdades e garantias, apanágio da ditadura fascista, e resultou da luta e da vida de 
milhares de mulheres e homens que sempre acreditaram na conquista da Liberdade 
pelo seu Povo. 

Os ideais e as conquistas de Abril nunca estiveram tão ameaçados como nos dias de 
hoje. É preciso, 41 anos depois, continuar a lutar, sair à rua e acreditar que Portugal 
merece mais e melhor, que o seu Povo tem um caminho a percorrer para a construção 
de um país com futuro, com respeito pelos Direitos, Liberdades e Garantias que a 
Constituição da República consagra. 

Pelos mesmos Direitos, é preciso sair à rua no 1º de Maio, Dia do Trabalhador, os mais 
atingidos pelas políticas neoliberais de sucessivos Governos, em total desrespeito pelos 
direitos laborais, e, em muitos casos, por direitos elementares e fundamentais da nossa 
vivência. 

Reunida a 22 de abril de 2015, em Alhos Vedros, a Câmara Municipal da Moita saúda o 
25 de Abril e o 1º de Maio, todos os trabalhadores e toda a população do seu concelho. 

  

  
Moita, 22 de abril de 2015 

Câmara Municipal da Moita 

 


