
Deliberações da Reunião de Câmara de 16 de dezembro de 2015 

 

Administração Urbanística 
. Aprovado a intenção de determinar o encerramento do espaço de jogo e recreio situado na 
Urbanização do Jardim Central, em Alhos Vedros, com colocação no local de uma placa com 
indicação de “espaço de jogo e recreio encerrado”, mantendo-se o encerramento até que sejam 
repostas as respetivas condições de segurança. Aprovado ainda notificar o respetivo 
Condomínio, da intenção de determinar o encerramento do espaço de jogo e recreio, para que 
este, querendo, se pronuncie, por escrito, em sede de audiência dos interessados no prazo de 
dez dias a contar da notificação. 
 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e as seguintes entidades: Associação Moitense dos Amigos de Angola AMA ANGOLA; 
Centro de Convívio dos Reformados do Gaio- Rosário; Fundação Santa Rafaela Maria; Grupo de 
Dadores Benévolo de Sangue da Moita no valor total de 1.700€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato - programa de desenvolvimento social, cultural e 

desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Clube Recreativo do Penteado; 

Grupo “Os Indefectiveis”; Grupo Recreativo Familiar do Bairro Gouveia; Núcleo de Cicloturismo 

Moitense; Sporting Clube Banheirense; Beira Mar Futebol Clube Gaiense; Associação Desportos 

Náuticos Alhosvedrense “Amigos do Mar”; Moto Clube da Moita; Grupo Motard Motocoiso; 

Associação de Moradores do Bairro Novo; Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da 

CMM; Clube Recreativo Cultural e Desportivo dos Brejos Faria, no valor total de 6.275€; 

 

. Aprovado a criação do Prémio de Poesia Joaquim Pessoa, em parceria com a Editora Edições 

Esgotadas, no valor de 5.000€. 

 

Obras e Serviços Urbanos 

. Aprovada a aplicação da repercussão do encargo da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) nos 

utilizadores finais domésticos e não domésticos; Aprovado ainda as fórmulas de cálculo da 

repercussão do encargo da TGR para o ano de 2016 e seguintes. 

Proteção Civil 

 . Aprovado a ratificação do protocolo celebrado em 13 de novembro de 2015 com a delegação 

da Cruz Vermelha do Montijo, no âmbito do Plano Municipal de Proteção Civil. 

 


