
Deliberações da Reunião de Câmara de 5 de novembro 

Reunião de Câmara de 5 de novembro de 2014 

Alteração dos Estatutos da AIA – Associação Intermunicipal de Água da Região de 
Setúbal 

. Aprovada a alteração aos Estatutos da Associação acima citada, assim como a sua 
submissão à  aprovação da Assembleia Municipal. 

  

Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 

. Aprovada a alteração ao Regulamento acima citado, a submeter a aprovação da 
Assembleia Municipal. 

  

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovado um reforço de 600€, na verba dos auxílios Económicos para 2014/2015, ao 
Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo; 

  

. Ratificado o despacho do presidente da Câmara Municipal para atribuição de apoios 
alimentares (escalão A) a 4 alunos na Escola Básica do Vale da Amoreira 2. 

  

Concurso para Aluguer Operacional de Viaturas 

. Deliberado aprovar o relatório final, a decisão de adjudicação e a delegação de 
competências. 

  

Obras e Serviços Urbanos 

Construção do Açude da Caldeira da Moita 

. Aprovado liberar a caução, exigida para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais, pela empresa “OFM. Obras Públicas, Ferroviárias e Marítimas, 
SA”, em 15% do valor total da caução apresentada, em face de, à presente data terem 
decorrido três anos após a receção provisória, relativa à empreitada acima citada. 

  

Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 
Municipal; 
  
. Aprovada a 2ª revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano, a submeter à 
Assembleia Municipal. 
  
Projeto de alteração ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município da Moita. 
. Aprovado submeter a consulta pública e a audiência de interessados, para recolha de 
sugestões, o projeto de alteração do Regulamento acima citado, pelo prazo de 30 dias 
úteis a contar da data da sua publicação no Diário da República, antes de ser 
submetido a aprovação da Assembleia Municipal. Aprovado ainda solicitar à entidade 
reguladora do serviço de gestão de resíduos, ERSAR, durante o período de consulta 
pública, a emissão de parecer sobre o projeto de alteração ao Regulamento acima 
citado. 
  
Recursos Humanos 



. Deliberado emitir parecer favorável, à celebração de um contrato de avença com 1 
técnico de natação, em contratação em regime de avença para piscina municipal. 
  
Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de João José da Silva 

  
Voto de Pesar 

  
João José da Silva, defensor exemplar e entusiasta da Baixa da Banheira, desenvolveu 
ao longo da sua vida intensa atividade, designadamente no domínio político e do 
movimento associativo. 

Pessoa de convicções fortes, antifascista, democrata, mas com um “Dom”, o de saber 
dialogar e de saber ouvir. 

Dirigente do Ginásio Atlético Clube, durante muitos anos, participou na criação da sua 
Secção Cultural, da Biblioteca, bem como da sua famosa Escola. Criou, igualmente, o 
Núcleo Museológico da Baixa da Banheira. 

Foi Presidente da Comissão Administrativa da Baixa da Banheira a seguir ao 25 de Abril 
de 1974, e Presidente da Assembleia de Freguesia da Baixa da Banheira, durante vários 
mandatos, onde granjeou a admiração de todos. 

Pelo seu percurso e exemplo de vida, o executivo da Câmara Municipal da Moita 
manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de João José da Silva, apresentando 
as condolências aos seus familiares e amigos. 

  

Moita, 5 de novembro de 2014 

A Câmara Municipal da Moita 

 


