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Assembleia Municipal 
      

 

EDITAL 

 

António José Gonçalves Duro, Presidente da Assembleia Municipal da Moita torna público, ao abrigo do 

nº1 do art. 56º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, que este Órgão Autárquico, na segunda reunião 

da Sessão Ordinária de 29 de dezembro de 2021, realizada no dia 11 de fevereiro de 2022, no salão 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, deliberou o seguinte: 

 

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

 

 

7º - Designação de dois representantes das freguesias para a Comissão Municipal de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais (Decreto-Lei nº82/2021, de 13 de outubro) 

 

Foi apresentada uma única proposta pelo Grupo Municipal do Partido Socialista, propondo como 

representantes o Presidente da Junta de Freguesia da Moita, Fabrício António de Sousa Pereira, e a 

Presidente da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, Bárbara Andreia 

Gonçalves Dias, que foi aprovada por maioria, após escrutínio secreto, com a seguinte votação: 21 

votos a favor e 10 votos em branco. 

 

 

8º- Comissão Municipal de Toponímia - Ratificação nominal de três representantes 

 

A proposta foi aprovada por maioria, após escrutínio secreto, com a seguinte votação: 18 votos a favor 

e 13 votos contra. 

 

 

9º- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Moita – Ratificação nominal de representante 

 

A proposta foi aprovada por maioria, após escrutínio secreto, com a seguinte votação: 29 votos a favor 

e 2 votos em branco. 
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10º- Recomendação para adesão do Município à ANAM – Associação Nacional das Assembleias 

Municipais 

 

A proposta foi aprovada por maioria com dezanove votos a favor, sendo quinze do PS, dois do BE, um 

do PSD, um do CDS; dez abstenções da CDU; dois votos contra do CH. 

 

 

11º- Apreciação da Atividade Municipal 

 

O relatório da Atividade Municipal foi apresentado e discutido. 

 

 

 

Para constar, e devidos efeitos, se passou este e outros de igual teor que vão ser afixados nos locais 

habituais. 

 

 

Moita, 14 de fevereiro de 2022 

 Presidente da Assembleia Municipal 

 

António Duro 


