Deliberações da Reunião de Câmara de 11 de novembro de 2021
Administração Urbanística
. Aprovada a constituição da Comissão de Vistorias para verificação das condições de segurança
e salubridade do edificado;
. Aprovada a constituição de Comissão de Vistorias para efeitos de concessão de autorização
de utilização e receção de obras de urbanização.
Assuntos Sociais e Cultura
. Aprovada a recondução, como Representante do Município na Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) da Moita a Dra. Ana Maria Raposo dos Santos Marques com
Licenciatura em Psicologia Aplicada Área de Psicologia Clínica;
. Aprovada a recondução, como representante efetivo do Município, para integrar o Núcleo
Local de Inserção, a Dra. Susana Andreia Crucho Lourenço — licenciada em Psicologia e como
representante suplente a Dra. Rita Fonseca França Azevedo — licenciada em Psicologia Social e
das Organizações.
. Aprovado os Representantes do Município para os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de
Escolas
Atividades Económicas
. Deliberado atribuir a título provisório, mediante o pagamento de 125€ por banca, as bancas
nos 25, 26 e 27 com a atividade de frutas e hortaliças, sitas no Mercado Municipal de Sarilhos
Pequenos; aprovado ainda que, pela utilização das bancas, seja devida a taxa mensal de 10,42€
+ IVA por banca;
. Aprovada a renúncia voluntária do direito ao uso da loja n o 2, com a atividade de Bazar, sita no
Mercado Municipal do Vale da Amoreira solicitada pela adjudicatária;
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 750€ a loja no 6 com a
atividade de take-away, sita no Mercado Municipal do Vale da Amoreira. Pela utilização da loja
é devida a taxa mensal de 7,93€/m2 + IVA, sendo que a área da referida loja é de 20,46m 2
. Aprovada a troca da banca no 15 com a banca no 16, com a atividade de diversos, sitas no
Mercado Municipal da Moita;
. Aprovada a renúncia do direito ao uso das bancas no 11 e 16, com a atividade de diversos,
sitas no Mercado Municipal da Moita, solicitada pela adjudicatária;
. Deliberado atribuir a título provisório, mediante o pagamento de 500€ por banca, as bancas
nos 11 e 15 com a atividade de frutas e hortaliças, sitas no Mercado Municipal da Moita.
Aprovado ainda que, pela utilização das bancas, seja devida a taxa mensal de 10,09€ + IVA por
banca.
Delegação de Competências da Câmara Municipal no Presidente
. Aprovada a alteração/aditamento de competências da Câmara Municipal no Presidente da
Câmara.
Designação de Representante do Município da Moita na Associação de Municípios da Região
de Setúbal - AMRS

. Aprovada a designação dos seguintes representantes do Município da Moita na Associação de
Municípios de Região de Setúbal - AMRS: Presidente da Câmara, Carlos Edgar Rodrigues Albino
e a Vice-Presidente, Sara Daniela Rodrigues e Silva (nas faltas e impedimentos do Presidente da
Câmara).
Designação de Representante do Município da Moita na AIA - Associação Intermunicipal de
Água da Região de Setúbal
. Aprovada a designação do seguinte representante do Município da Moita na AIA - Assembleia
Intermunicipal de Água da Região de Setúbal: Presidente da Câmara, Carlos Edgar Rodrigues
Albino e a Vice-Presidente, Sara Daniela Rodrigues e Silva (nas faltas e impedimentos do
Presidente da Câmara).
Designação de Representante do Município da Moita na SIMARSUL - Sistema Integrado
Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal
. Aprovada a designação do seguinte representante do Município da Moita nas Assembleias
Gerais da SIMARSUL - Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da Península de
Setúbal, SA: Presidente da Câmara, Carlos Edgar Rodrigues Albino e a Vice-Presidente, Sara
Daniela Rodrigues e Silva (nas faltas e impedimentos do Presidente da Câmara).
Designação de Representante do Município da Moita na S-Energia - Agência Regional de
Energia para os Concelhos do Barreiro, Moita, Montijo.
. Aprovada a designação de Representante do Município da Moita na S-Energia - Agência
Regional de Energia para os Concelhos do Barreiro, Moita, Montijo: Presidente da Câmara,
Carlos Edgar Rodrigues Albino e a Vice-Presidente, Sara Daniela Rodrigues e Silva (nas faltas e
impedimentos do Presidente da Câmara).
Designação de Representante do Município da Moita na AMARSUL - Valorização e Tratamento
de Resíduos Sólidos, S.A.
. Aprovada a designação da Senhora Vice-presidente Sara Daniela Rodrigues e Silva, como
representante do Município da Moita na Assembleia Geral da AMARSUL - Valorização e
Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.
Exercício de Direito de Preferência na aquisição do direito de superfície
. Deliberado exercer o Direito de Preferência de que a Câmara Municipal beneficia, na aquisição
do direito de superfície referente ao imóvel sito no Largo António Sérgio, Moita.
Orçamento e Grandes Opções do Plano
. Aprovada a 9 ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal.
Protocolo de adesão ao Programa de vacinação contra a gripe a utentes do SNS
. Aprovada a minuta do Protocolo de adesão ao Programa de vacinação contra a gripe a utentes
do SNS, que sejam residentes no Município, incluídos nos grupos prioritários definidos pela DGS,
para a época gripal de 2021/2022, Associação Nacional de Farmácias e a Farminveste —
Investimentos, Participações e Gestão, SA.. A comparticipação financeira do Município neste
Programa até à concorrência de 4 000€.
Protocolos de delegação de competências nas juntas de freguesia
. Deliberado manter em vigor os protocolos até ao final do corrente ano, consequentemente
ratificar todos os atos de execução financeira que tenham sido praticados até à presente data,

decorrentes dos protocolos em apreço, tendo em vista acautelar-se o princípio da legalidade da
despesa. Aprovado remeter o mesmo à próxima sessão da Assembleia Municipal para efeitos
da sua aprovação.
Rotunda da Amizade/ Associação "Quinta do Mião"
. Aprovado que se proceda ao pagamento ao município do Barreiro da importância de 104
863,14€, referente à construção conjunta da Rotunda da Amizade, e consequentemente
proceder ao registo patrimonial da sua quota-parte no investimento em referência. Aprovado
ainda que seja aceite, por extinção da Associação "Quinta do Mião", a importância paga pelo
município da Moita ao município do Barreiro, o montante de 137 280,00€.
Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita
. Aprovada a atribuição de um subsídio, no valor de 41 180€, aos Serviços Sociais dos
Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita, no âmbito da Festa de Natal, para ofertas
aos filhos dos trabalhadores, assim como o desenvolvimento de uma série de iniciativas que se
prendem com a quadra festiva do Natal e reconhece o mérito dos trabalhadores que
completaram 10, 20 e 30 anos de serviço, com a entrega de diversas lembranças.
Representante do Município na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Moita
. Aprovada a recondução, como Representante do Município na Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens (CPCJ) da Moita a Dra . Ana Maria Raposo dos Santos Marques, com
Licenciatura em Psicologia Aplicada Área de Psicologia Clínica.

