
Deliberações da Sessão Ordinária Assembleia Municipal de 25 de setembro de 2015 

. Aprovada uma Saudação “Às Festas do Concelho da Moita”; 

. Aprovada uma Moção “Pela Paz no Mundo e pela Solidariedade entre os povos”; 

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

. Aprovada a Alteração do Regulamento de Ocupação do Espaço Público e Publicidade do 

Município da Moita; 

. Aprovado o Regulamento de Comércio a Retalho não Sedentário do Município da Moita; 

. Aprovado o Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimento  e de Venda 

ao Público e de Prestação de Serviços no Município da Moita; 

. Aprovada a Área de Reabilitação Urbana da Baixa da Banheira; 

. Aprovada a Redelimitação Urbana de Alhos Vedros (ARU) Alhos Vedros CENTRO; 

. Aprovada a Área de Reabilitação Urbana da Moita; 

. Aprovada a Área de Reabilitação Urbana do Gaio- Rosário; 

. Aprovada a Área de Reabilitação Urbana de Sarilhos Pequenos; 

. Aprovada a Área de Reabilitação Urbana do Vale da Amoreira; 

. Reprovada uma recomendação intitulada “Implementação do Conselho Municipal da 

Juventude no Município da Moita”; 

SAUDAÇÃO 
 

ÀS FESTAS DO CONCELHO DA MOITA 
 

Realizaram-se com grande sucesso, nas seis freguesias do concelho da Moita, as tradicionais 

festas populares. Pelas suas especificidades próprias, pela importância que representam para as 

populações e pelo impacto que têm na economia local, estes acontecimentos mobilizam 

ativamente toda a nossa comunidade. 

Foram assim de 24 a 28 de junho as Festas Multiculturais em Honra de São João Batista no Vale 

da Amoreira, de 8 a 12 de julho a Festa em Honra de São José Operário na Baixa da Banheira, de 

29 de julho a 2 de agosto a Festa em Honra de Nossa Senhora dos Anjos em Alhos Vedros, de 13 

a 17 de agosto a Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário no Gaio-Rosário, de 21 a 24 de 

agosto a Festa em Honra de Nossa Senhora da Graça em Sarilhos Pequenos, culminando com a 

Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem na Moita, que se realizou de 11 a 20 de 

setembro. 

A Assembleia Municipal da Moita, na sua sessão de 25 de setembro de 2015, delibera: 

- Saudar os membros das Comissões de Festas pela sua dedicação e espírito de entrega na 

organização e preparação dos eventos que fazem as respetivas Festas; 



- Saudar os trabalhadores das autarquias locais, pelo empenho e esforço acrescido na 

construção das infraestruturas das Festas; 

- Saudar as Associações, Entidades e Instituições pela disponibilidade e envolvimento 

manifestado nas variadas ações realizadas durante as festas populares; 

- Saudar a população do concelho da Moita pela sua dedicada participação nas atividades, fator 

determinante para que as Festas do concelho continuem a merecer o reconhecimento e a 

projeção da nossa vida coletiva. 

 

Assembleia Municipal da Moita 
 
 
(Aprovada na sessão ordinária de 25 de setembro de 2015, por unanimidade, com trinta votos 

a favor) 

 

 

 
MOÇÃO 

 
PELA PAZ NO MUNDO E PELA SOLIDARIEDADE ENTRE OS POVOS 

 

Face à dimensão do drama humano de refugiados e imigrantes oriundos de várias regiões no 

mundo afetadas por guerras, miséria e pobreza e face ao seu inalienável direito à vida e 

dignidade, como princípio basilar consagrado na Carta das Nações Unidas, considerando que: 

1) Na quase totalidade dos casos de instabilidade e guerra, nos países de origem das pessoas 

refugiadas e imigrantes que atualmente chegam à Europa, a NATO – Organização do Tratado 

do Atlântico Norte – foi a ferramenta de guerra utilizada ao serviço do capitalismo na sua 

fúria desenfreada para a subjugação dos povos. Foi assim na Jugoslávia em 1999, no 

Afeganistão em 2001 e mais recentemente na Líbia, no Iraque, entre outros países. 

2) A realidade demonstra bem o carácter desumano, explorador e agressivo do sistema 

dominante, cujos processos de destabilização em vários pontos do globo e as próprias 

guerras de agressão imperialistas servem o objetivo de domínio económico e geopolítico e 

de saque dos recursos naturais desses mesmos países. 

3) No momento em que se multiplicam situações de instabilidade poíitica e civil no 

Mediterrâneo Oriental, no Médio Oriente e na Europa, a atividade da NATO, quer com o 

escudo antimíssil, quer objetivamente com guerras, invasões e ocupações, quer com 



exercícios militares com tropas e equipamento, deve merecer o nosso repúdio porque faz 

aumentar a tensão entre povos e arruma os países em blocos. 

4) Numa época onde em vários países, incluindo Portugal, são pedidos sacrifícios a setores de 

amplas camadas da população e que muitos são lançados na pobreza, a NATO coloca como 

objetivo o aumento das despesas militares, representando já a maior fatia dos gastos 

militares globais, atingindo em 2014 cerca de 1,8 mil biliões de dólares para a corrida a novos 

e mais destrutivos meios de armamento e a guerra. 

Face a estes considerandos, a Assembleia Municipal da Moita delibera: 

1 - Exigir uma pronta resposta, necessária e célere no que respeita aos direitos humanos, 

incluindo os direitos sociais e laborais, ao direito de desenvolvimento dos povos, a uma 

política humanitária de apoio aos refugiados e pelos direitos dos imigrantes, o fim das 

guerras e das agressões e o respeito pela soberania e independência dos estados, 

concretizada em políticas de solidariedade e cooperação para o desenvolvimento dos países 

economicamente menos desenvolvidos. 

2 - Exigir das autoridades portuguesas o cumprimento das determinações da Constituição da 

República Portuguesa e da Carta das Nações Unidas, em respeito pelo direito internacional, 

pela Soberania dos Estados, materializado pela dissolução dos blocos político-militares e com 

o estabelecimento de um sistema de segurança coletiva, com vista à criação de uma ordem 

internacional capaz de assegurar a paz e a justiça nas relações entre os povos e, assim, 

repudiar os exercícios militares da NATO e, em concreto, o planeado em outubro para o 

nosso país e para a nossa região. 

3 - Recomendar à Câmara Municipal da Moita que, no quadro de um plano nacional do governo, 

se integre no esforço de integração destas vítimas, honrando as tradições de solidariedade e 

de humanismo do povo do nosso concelho que sempre lutou para derrubar muros e arames 

farpados e pela paz no mundo. 

Assembleia Municipal da Moita 
 

(Aprovada na sessão ordinária de 25 de setembro de 2015, por maioria, com dezanove votos a 

favor e dez abstenções) 

 
 

 


