
Deliberações da Reunião de Câmara de 9 de janeiro de 2019 

 

Atividades económicas 

. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 7B, com a atividade de plantas, na 

Feira Mensal do Concelho da Moita, solicitada pela adjudicatária; 

 

. Aprovada a continuação da promoção da iniciativa “Artes e Talentos” no Mercado Municipal 

da Moita, para o ano de 2019, nos termos e para efeitos das condições de participação. 

 

Calendário de Reuniões de Câmara para o Ano 2019 

. Aprovado o calendário acima citado. 

 

Decretos-Lei sobre Transferência de Competências 
Deliberado recusar exercer, em 2019, as competências transferidas por via dos seguintes 
decretos-lei: DL n.º 97/2018, de 27 de Novembro, relativo ao domínio da gestão das praias 
marítimas, fluviais e lacustres; DL n.º 98/2018, de 27 de Novembro, relativo ao domínio da 
autorização de exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas 
de jogo; DL n.º 100/2018, de 28 de novembro, relativo ao domínio das vias de comunicação; DL 
n.º 101/2018, de 29 de novembro, relativo ao domínio da justiça; DL n.º 103/2018, 29 de 
novembro, relativo ao apoio às equipas de intervenção permanente das associações de 
bombeiros voluntários; DL n.º 104/2018, de 29 de novembro, relativo à instalação e gestão das 
Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão, instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio aos 
Emigrantes, instituição e gestão dos Centros Locais de Apoio e Integração de Migrantes; DL n.º 
105/2018, de 29 de novembro, relativo à habitação; DL n.º 106/2018, de 29 de novembro, 
relativo à gestão do património imobiliário público; DL n.º 107/2018, de 29 de novembro, 
relativo ao estacionamento público. A Câmara Municipal reafirma considerar que: um processo 
sério de descentralização deve ter em conta a criação das regiões administrativas; a necessidade 
da  reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  a necessidade de 
encetar um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e da sua plena 
autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje as atribuições 
do poder local e as competências dos seus órgãos; Aprovado ainda submeter  a proposta à 
Assembleia Municipal. 
 
Fundos de Maneio 
. Aprovada a constituição dos fundos de maneio, por responsável, unidade orgânica e respetivo 
montante para o ano de 2019; 
 
. Aprovada a constituição do fundo de maneio em nome da representante do Município na 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 1ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
Obras Municipais e Serviços Urbanos 
.  Deliberado aprovar a alteração ao Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, de 
Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da 
Moita. Aprovado ainda que a referida alteração ao tarifário entre em vigor a partir do dia útil 
seguinte ao da sua aprovação. 


