Deliberações da Reunião de Câmara de 16 de novembro de2016
Administração e Finanças
. Deliberado adquirir por usucapião, o prédio urbano denominada Abegoaria, com a área de
623,00m2 (AC-360,00m2 - AD-263,00m2), composto por um piso e dez divisões, sito na Rua da
Estação, atual Rua da Classe Operária que entronca com a Rua José Manuel P. Rego, com os
números 2 e 4 de polícia, Vila, Freguesia e Município da Moita, que confronta do Norte com a
Rua da Classe Operária, Sul com Particular, nascente com Rua José Manuel P. Rego e Poente
com Particular, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 962, Freguesia de Moita, a favor
do Município da Moita.
Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita.
. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, a alteração
ao Regulamento de Taxas do Município da Moita.
Associação de Municípios do Barreiro e da Moita - AMBM
. Deliberado delegar no Conselho Executivo da AMBM Associação de Municípios do Barreiro e
da Moita, as seguintes competências: Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e
gatídeos; Decidir sobre a deambulação e extinção de cães e gatos considerados nocivos;
Liquidar as taxas previstas da Tabela de Taxas do Regulamento de Taxas do Município da Moita,
Autorizar, nos termos do Regulamento de Taxas do Município da Moita, o pagamento em
prestações de taxas. Aprovada a celebração um Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, tendo presente a promoção da coesão territorial, a melhoria da qualidade dos
serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis, pelo que foi
elaborado o respetivo projeto. Aprovado ainda o projeto de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências da Câmara Municipal da Moita no Conselho Executivo da AMBM Associação de Municípios do Barreiro e da Moita e que este projeto seja submetido, para efeitos
de autorização, a deliberação da Assembleia Municipal mediante o disposto na alínea k) do n. 0
1 do artigo 25. 0 do mesmo diploma legal.
Assuntos Sociais e Cultura
. Aprovada a atribuição de um subsídio, no valor de 4.000€, aos Serviços Sociais dos
Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita, no âmbito da Festa de Natal para os filhos
dos trabalhadores;
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da
Moita e as seguintes entidades: Fundação Santa Rafaela Maria – 1 000€; Nós - Associação de
Pais e Técnicos para a Integração do Deficiente – 1 000€ e VitaCaminho, Adps – 500€;
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Rancho Etnográfico de
Danças e Cantares da Barra Cheia – 3 638,98€; Sociedade Filarmónica Estrela Moitense – 3
000€.
Atividades Económicas

. Deliberado não conceder procedência à reclamação apresentada através do requerimento nº
18548 de 21.10.2016, por Joana Baptista Ramos Rocha, deliberado ainda confirmar o ato
administrativo recorrido de encerramento do estabelecimento «Bar Aquário» sito na Rua José
Conceição Nunes, Loja 40 do Centro Comercial da Zona F, no Vale da Amoreira.
Criação de um Novo Sistema Multimunicipal por cisão do sistema Multimunicipal de
Abastecimento de Água e Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo
. Aprovado o parecer sobre a criação de um novo sistema Multimunicipal por cisão do Sistema
Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo.

Orçamento e Grandes Opções do Plano
. Aprovada a 5ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal.
Taxa Municipal de Direitos de Passagem
. Aprovada a Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2017 com base na aplicação
de um percentual de 0,25% sobre cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes
finais deste Município. Aprovado que seja submetida a presente proposta a apreciação pela
Assembleia Municipal.
Trânsito
. Aprovada a alteração de dois sentidos de trânsito para sentido único na Rua de Damão, em
Alhos Vedros, com sentido da Av. da Bela Rosa para a Rua Duarte Pacheco, no troço
compreendido entre a Av. da Bela Rosa e a Rua de São Lourenço.

