Deliberações da Reunião de Câmara de 24 de novembro 2021
Ação Sócio Cultural
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo,
entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Associação de Moradores do Bairro Novo,
1ª revisão; Ginásio Atlético Clube, 1 8 revisão; Clube Amigos do Atletismo da Moita, 1 a revisão;
Sociedade Filarmónica de Recreio e União Alhosvedrense "A Velhinha (SFRUA), 1 a revisão no
valor total de 3 590€.
Atividades Económicas
. Aprovada a intenção de ordenar à exploradora do estabelecimento Shisha Bacha a adoção de
medidas de redução na fonte do ruído, a realização de obras de insonorização que permitam
garantir o cumprimento dos valores limite fixados no artigo 11.0 do RGR, bem como o
cumprimento do critério de incomodidade, nos termos do disposto na alínea a) do n.0 2 do artigo
13.0 do RGR, fixando-lhe um prazo de seis meses para a sua execução e a intenção de ordenar
ao explorador a realização de medição acústica após a realização das obras de insonorização
referidas e a apresentação da mesma a esta edilidade. Aprovada ainda a realização de audiência
do explorador do estabelecimento, Vítor Manuel Bacha, para no prazo de dez dias se pronunciar
por escrito sobre o teor de presente deliberação;
. Aprovada a autorização para continuar a promover a iniciativa "Artes e Talentos" Especial de
Natal 2021, no Mercado Municipal da Moita;
. Deliberado atribuir a título provisório, mediante o pagamento de 500€ por banca, as bancas
nos 33 e 34 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 1,09€/banca + IVA.
Auditoria externa ao último mandato autárquico
. Reprovada a proposta para realizar uma auditoria externa ao último mandato autárquico.
Comissão de Vistorias para verificação das condições de segurança e salubridade do edificado
. Aprovada a constituição da Comissão de Vistorias acima citada.
Criação de regulamento municipal sobre apascentamento de animais e sua permanência e
trânsito em espaço público
. Deliberado a Câmara Municipal, iniciar o procedimento de elaboração do regulamento acima
citado; publicitar no sítio do Município da Moita, através de Edital, o início do procedimento,
conforme previsto no nº 1 do artigo 98º do Código do Procedimento Administrativo e
determinar, também para efeitos do disposto naquele preceito, que a constituição como
interessados e a apresentação de contributos, sugestões e/ ou propostas para a elaboração do
projeto do Regulamento em causa, no âmbito da participação procedimental, se processe
mediante requerimento dirigido ao Presidente da Câmara e enviado para o email a disponibilizar
para autarquia para o efeito, bem como por carta; podem constituir-se como interessados todos
aqueles que, de acordo com o nº 1, do artigo 68º do Código do Procedimento Administrativo,
sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou
sujeições no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as
associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses
individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins. Aprovado ainda fixar
em dez dias úteis o prazo para a constituição de interessados e para apresentação de contributos
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para a elaboração do projeto de regulamento, nos termos do nº 1, do artigo 98º do Código do
Procedimento Administrativo;
. Retirada uma proposta por conter o assunto acima citado e já aprovada.
Instauração de uma celebração solene do 25 de Novembro de 1975
. Reprovada a proposta para instauração de uma celebração acima citada.
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