
Reunião de Câmara de 6 de maio de 2015 

Deliberações da Reunião de Câmara de 6 de maio 

 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 600€ ao Clube Recreativo do Palheirão, para a 

realização do Campo de Verão 2015; 
  
Cessão da posição contratual da EDP – Soluções Comerciais S.A. para as empresas CGTI Portugal S.A. e 

CTT- Correios de Portugal, S.A., no contrato de fornecimento de serviços celebrado com o Município da 

Moita 
. Deliberada a ratificação do despacho a autorizar a cessão da posição contratual acima citada. 
  
Mercados 
. A provada a retificação do valor da atribuição da banca nº16, com atividade de diversos, no Mercado 

Municipal Fixo da Moita de 1000€ para 500€. 
  
Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovada a adjudicação da empreitada “Infraestruturas do Penteado – Bairros Central e Operário”, na 
freguesia da Moita pelo valor de 795.843,26€+ IVA e um prazo de execução de 420 dias; 

. Aprovada a adjudicação da empreitada “Construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais 
Errantes da Moita e Barreiro”, pelo valor de 267.407,12€+ IVA e um prazo de execução de 150 dias. 

Recursos Humanos 
. Deliberado emitir parecer favorável à celebração de tês contratos de prestação de serviços em regime 

de avença por ajuste direto, pelo período de 12 meses, que visam satisfazer em matéria de recursos 

humanos, as necessidades manifestadas pelos serviços, ao nível da Divisão de Obras e Oficinas e ao nível 

da Divisão de Salubridade e Ambiente. 
  
Regulamento da atividade de comércio a retalho não sedentária no Município da Moita 
. Aprovado o início do procedimento de elaboração do Regulamento acima citado. 
  
Regulamento dos horários de funcionamento do estabelecimento de venda ao público e de prestação 

de serviços no Município da Moita 
. Aprovado o início do procedimento de elaboração do Regulamento acima citado. 
  
Regulamento de Exploração de Mercados Municipais do Município da Moita 
. Aprovado o início do procedimento de elaboração do Regulamento acima citado. 
  
Regulamento de Ocupação de Espaço Público e Publicidade do Município da Moita 
. Aprovado o início do procedimento de elaboração de alteração do Regulamento acima citado. 
  
Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita 
. Aprovado o início do procedimento de elaboração do Regulamento acima citado. 
  
Regulamento de Taxas do Município da Moita 
. Aprovado o início do procedimento de elaboração de alteração do Regulamento acima citado. 
  
Relatório Final do Contrato Local de Desenvolvimento Social da Moita 
. Aprovada a emissão de parecer favorável ao Relatório acima citado 
  

Saudação 



. Aprovada uma saudação à munícipe Filipa Sofia Pedro Galvão que acaba de conquistar o titulo de 
Campeã Nacional de Futebol Feminino, integrando a equipa do Futebol Benfica. 
  

Saudação 

A Câmara Municipal da Moita, reunida no dia 6 de maio de 2015, expressa uma calorosa saudação à 

munícipe Filipa Sofia Pedro Galvão que acaba de conquistar o titulo de Campeã Nacional de Futebol 

Feminino, integrando a equipa do Futebol Benfica. 

Aprovada a saudação, deve ser dado conhecimento da sua aprovação à munícipe e à comunicação social, 

devendo constar da informação municipal. 

 

Moita, 6 de maio de 2015 

Câmara Municipal da Moita 

Trânsito 
. Aprovada a alteração de dois para um único sentido de trânsito, em cada uma das vias das Ruas João 

Villaret, Maria Matos e Vasco Santana, freguesia da Moita. Aprovada ainda a implementação desta 

alteração de trânsito, oito dias úteis após a sua aprovação. 
  

Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de José da Silva. 
  

VOTO DE PESAR 
  

José da Silva, natural de Sarilhos Pequenos e residente no Gaio -  Rosário, era veleiro de profissão, 

atividade que aprendeu com o pai e que exerceu durante a sua vida ao lado do irmão, Brás da Silva. 

Ao longo de décadas, saíram das suas mãos centenas de velas que embelezaram as fragatas que 

navegavam no rio Tejo, sendo os únicos veleiros na zona ribeirinha da margem sul. José da Silva foi 

também um dinamizador da vida associativa na freguesia do Gaio - Rosário, como sócio fundador do Beira 

Mar Futebol Clube Gaiense. 

O Município da Moita distinguiu-o, em 2008, com a entrega da Medalha de Mérito Económico e 

Social. 

Pelo empenho, trabalho e dedicação de uma vida que ficará para sempre ligada à cultura e 

património ribeirinhos que marcam a identidade do concelho da Moita, a Câmara Municipal da Moita 

expressa o seu profundo pesar aos familiares e amigos pelo seu desaparecimento e presta, desta forma, 

a sua respeitosa homenagem. 

  

Moita, 6 de maio de 2015 

Câmara Municipal da Moita 

 


