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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 Sessão 

Extraordinária realizada no dia 26 de novembro de 2021, no salão da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários da Moita, deliberou o seguinte: 

 

PERIODO DA ORDEM DO DIA 

 

1º - Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, ao Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

 

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

representante efetivo a Presidente da União das Freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira, 

Bárbara Andreia Gonçalves Dias, e como representante suplente o Presidente da Junta de Freguesia 

da Moita, Fabrício António de Sousa Pereira, que foi aprovada por maioria, após escrutínio secreto, 

com a seguinte votação: 20 votos a favor e 11 votos em branco. 

 

2º - Designação de dez cidadãos de reconhecida idoneidade para o Conselho Municipal de Segurança 

dos Cidadãos do Concelho da Moita 

 

Foi apresentada uma única proposta pela Mesa da Assembleia Municipal, propondo o número de 

cidadãos a indicar por força política, que foi aprovada por maioria, com trinta votos a favor, sendo 

quinze do PS, dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD; uma abstenção do CDS. 

 

3º - Eleição do representante dos Presidentes de Juntas de Freguesia, e seu substituto, para o 

Conselho Municipal de Educação 

 

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

representante efetivo a Presidente da União das Freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos, 

Ana Filipa Fernandes da Costa, e como representante suplente o Presidente da Junta de Freguesia de 

Alhos Vedros, Artur Jesus Afonso Varandas, que foi aprovada por maioria, após escrutínio secreto, 

com a seguinte votação: 20 votos a favor e 11 votos em branco. 
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4º - Eleição do representante da Assembleia Municipal no Conselho Taurino da Moita 

 

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

representante o Sr. Humberto Manuel Martins da Rosa, que foi aprovada por maioria, após escrutínio 

secreto, com a seguinte votação: 16 votos a favor, 13 votos em branco, 2 votos contra. 

 

5º- Eleição de três representantes da Assembleia Municipal na Comissão Municipal de Toponímia 

 

Foram apresentadas propostas pelo Grupo Municipal do Partido Socialista e pelo Grupo Municipal da 

Coligação Democrática Unitária, propondo as forças políticas a indicar representantes, que obtiveram 

a seguinte votação: 

 

Proposta A – Grupo Municipal do Partido Socialista 

Aprovada por maioria com: dezanove votos a favor, sendo quinze do PS, dois do CH, um do PSD, 

um do CDS; doze votos contra, sendo dez da CDU, dois do BE. 

Proposta B – Grupo Municipal da Coligação Democrática Unitária: 

Reprovada por maioria com: doze votos a favor, sendo dez da CDU, dois do BE; dezassete votos 

contra, sendo quinze do PS, dois do CH; duas abstenções, sendo 

uma do PSD, uma do CDS;. 

 

6º- Constituição das Comissões Permanentes da Assembleia Municipal 

 

Foi apresentada uma única proposta pela Mesa da Assembleia Municipal, propondo a constituição, 

designação e o número de membros a indicar pelos Grupos Municipais em cada uma das Comissões 

Permanentes, que foi aprovada por unanimidade, com trinta e um votos a favor, sendo quinze do PS, 

dez da CDU, dois do CH, dois do BE, um do PSD, um do CDS. 

 

7º- Manutenção dos protocolos de delegação de competências da Câmara nas Juntas de Freguesia 

 

Aprovada por unanimidade com: trinta e um votos a favor, sendo quinze do PS, dez da CDU, dois do 

CH, dois do BE, um do PSD, um do CDS. 

 

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

habituais. 

Moita, 29 de novembro de 2021 

 Presidente da Assembleia Municipal 

 

António Duro 


