
Deliberações da Reunião de Câmara de 22 de dezembro de 2021 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a atualização das rendas dos fogos propriedade do Município sujeitos ao regime do 

arrendamento apoiado. 

 

Atividades Económicas 

. Aprovado, autorizar a utilização das lojas, nos termos e para efeitos das condições de 

participação, concedendo aos interessados empreendedores, a oportunidade de iniciarem a sua 

atividade ou, caso já a tenham iniciado, em condições de instalação e utilização aceitáveis e a 

custos moderados; Aprovado ainda  que a iniciativa "Ideias e empresas - Lojas pop-up", com o 

objetivo de dinamizar as referidas lojas e o Mercado Municipal  da Moita, dela fazendo parte 

integrante, para o ano de 2022; 

 

. Aprovada a renúncia voluntária do direito ao espaço de venda nº 38, com a atividade de 

géneros alimentares, na feira mensal do Concelho da Moita. solicitado pelo adjudicatário. 

 

Mapa de Pessoal do Município para o ano de 2022 

 . Aprovado o Mapa de Pessoal do Município para o Ano de 2022, a submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Obras e Serviços Urbanos 

. Aprovados os trabalhos complementares, referentes à empreitada de "Conservação e Restauro 

do Palacete dos Condes de Sampayo -1a Fase", resultantes dos erros e omissões do caderno de 

encargos no valor global de 61 528,54€ acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à data da abertura 

do procedimento, à empresa COBENG, Lda. e a respetiva prorrogação de prazo de 29 dias 

seguidos. 

 

Periodicidade das Reuniões Ordinárias para o ano 2022 

. Aprova a periodicidade das reuniões ordinárias, privadas e públicas da Câmara Municipal da 

Moita para o ano de 2022. 

 

Recursos Humanos 
. Aprovado, equiparar a remuneração do coordenador da proteção civil, à remuneração do cargo 
de direção intermédia de 3º grau, no montante pecuniário mensal de 2 031,43€.  
 
Voto de Pesar 

Aprovado um Voto de Pesar de falecimento da Dra. Teresa Batista. 

 

VOTO DE PESAR 
 
A Dra. Teresa Batista, como era conhecida, faleceu no passado dia 12 de dezembro, era natural 

da Moita, exerceu a profissão de médica durante mais de 40 anos no Centro de Saúde da Moita, 

no Hospital de Santa Maria em Lisboa, no Lar Nossa Senhora da Boa Viagem em Sarilhos 

Pequenos, e nas instalações fabris da Petrogal no Rosário. 

Durante largos anos, integrou a equipa médica da Praça de Touros Daniel do Nascimento. 

Antes de iniciar a sua carreira na medicina, foi Professora, candidatando inúmeros alunos 



externos a exames no Liceu Nacional de Setúbal e Escolas Comerciais e Industriais Alfredo da 

Silva e Montijo. 

 
Fundou, em 1973, o Colégio Santa Teresinha do Menino Jesus, na Moita, com vários graus de 
ensino, incluindo infantário. 
 
Anteriormente, integrou o conjunto dos primeiros professores aquando da instalação, na Moita, 
da primeira escola do Ciclo Preparatório. 
 
Pelas funções que desempenhou com elevado profissionalismo, empenho e dedicação às 
diversas gerações de alunos, e de doentes do nosso concelho, a Câmara Municipal da Moita, 
reunida a 22 de dezembro de 2021, manifesta o seu mais profundo pesar pelo desaparecimento 
da Dra. Teresa Aurora Batista Rodrigues, prestando desta forma a sua respeitosa homenagem, 
e apresentando sentidas condolências à sua família. 
 
 
 

Moita, 22 de dezembro de 2021  

                                                                                                      Câmara Municipal da Moita 

                                                                                                       (Aprovado por unanimidade) 

 


