
Deliberações da Reunião de Câmara de 6 de Fevereiro 

Reunião de Câmara de 6 de Fevereiro de 2013 

Associação Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento 

  
. Aprovada a proposta de Estatutos da futura associação e, a adesão do Município da 
Moita à Associação acima citada, a submeter à Assembleia Municipal. 
  
 Assuntos Sociais e Cultura 

  
. Aprovada a atribuição de € 10 000 à Sociedade Filarmónica Recreio e União 
Alhosvedrense “A Velhinha”, para apoiar a realização do corso de Carnaval em Alhos 
Vedros/ 2013; 
  
. Aprovada a atribuição de € 600€ ao Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho para 
organizar o 10º Corta Mato do Vale da Amoreira, no âmbito do Atletismoita 
2012/2013; 
  
Comissão de Proteção de Menores e Jovens em Risco (CPCJ) 

. Aprovada a renovação da nomeação como representante efetivo do Município na 
Comissão acima citada da Dra. Dora Cristina Feiteira Fernandes Guerreiro, licenciada 
em Investigação Social Aplicada, e, como representante suplente, a Dra. Marta Isabel 
Mendes Nunes Matos, licenciada em Política Social. 

Mercados 

  
. Aprovado a extinção do direito ao uso dos feirantes que ocupavam os espaços nº 217, 
nº 19, nº 300, nº 400, nº 119, nº 225, nº 20, do Mercado Mensal do Concelho da 
Moita, devendo os referidos espaços passarem a ser considerados vagos; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.250€, a banca nº 
2, para venda de peixe, no Mercado Municipal Fixo da Moita, ao Sr. Nuno José 
Dourado Rebelo; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.000€, a banca nº 
26, para venda de diversos, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, zona Sul, 
ao Sr. Miguel Filipe Santos Viegas Rendeiro Conceição. 
  

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil do Município da Moita 

  
. Aprovado submeter a consulta pública o documento correspondente à 2ª revisão do 
Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, designado por PMEPC-MTA. 
Aprovado ainda que se promova o processo de anúncio da consulta pública de acordo 
com a sua divulgação nos lugares de estilo 

  
Recursos Humanos 

  



 . Aprovada a aplicação de pena no âmbito do processo disciplinar instaurado por 
despacho de nº03/X/VMC/12 de 1 de outubro de 2012; 
  
. Aprovada a aplicação de pena no âmbito do processo disciplinar instaurado por 
despacho de nº05/X/VMC/12 de 17 de dezembro. 
  
Regulamento de Serviços de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas 
Residuais Urbanas do Município da Moita 

  
. Aprovado submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, o projeto de 
alteração ao Regulamento acima citado, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar  da data 
da sua publicação no Diário da República, antes da sua aprovação por parte da 
Assembleia Municipal da Moita. 
  
Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita 

  
. Aprovado submeter a apreciação pública, para recolha de sugestões, o projeto de 
alteração ao Regulamento acima citado, pelo prazo de 30 dias úteis, a contar  da data 
da sua publicação no Diário da República, antes da sua aprovação por parte da 
Assembleia Municipal da Moita. 
  
Regulamento de Taxas do Município da Moita 

  
. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para aprovação,  a alteração 
ao Regulamento acima citado. 

 


