
Deliberações da Reunião de Câmara de 23 de março de 2016 

 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovadas as normas de funcionamento da UNISEM –Universidade Sénior da Moita; 

. Aprovada a adesão do Município da Moita à RUTIS – Associação Rede de Universidades da 

Terceira Idade, por se considerar esta rede de parceria uma mais - valia para os alunos da 

UNISEM – Universidade Sénior da Moita. A Adesão à RUTIS prevê o pagamento anual de uma 

quotização, sendo o valor a pagar em 2016 de 60€; 

. Aprovada a celebração de um protocolo com o Agrupamento de Escolas José Afonso, situado 
no Bairro das Morçoas, em Alhos Vedros, mediante o qual a Escola acolhe, nas suas instalações, 
o projeto “Férias Jovens”, garantindo ainda o fornecimento de todas as refeições, através de um 
apoio a atribuir pela Câmara Municipal, no valor de 19.750€; 
 
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiros ao Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da 
Barra Cheia no valor de 500€ para apoiar a realização de 34º Festival de Folclore Luso Espanhol 
da Região Caramela; 
 
. Aprovada a atribuição dos seguintes subsídios aos Grupos de Forcados: Grupo de Forcados 
Amadores do Aposento da Moita - 750€; Grupo de Forcados Amadores da Moita – 600€; 
 
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro aos Grupo “Os Indefectiveis” no valor de 600€, 
para apoiar a deslocação à Madeira, no âmbito da qualificação para Taça Nacional dos escalões 
de Juniores Masculinos em futebol. 
 
Mercados 
Aprovada a desistência do direito de uso das bancas números 11 e 12, com a atividade de 
“peixe”, sita no Mercado Municipal da Banheira- Zona Sul, em nome de Marcos António Grou 
Teles; 
 
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 2000€, as lojas 2 e 3 com a 
atividade de talho no Mercado Municipal Fixo da Moita, a Armindo Joaquim Gaspar Charruadas, 
na qualidade de sócio gerente da firma Sara e Armindo Lda; Aprovado ainda que, pela utilização 
da banca, é devida a taxa mensal de 16,78€ e que o valor de 500€ seja fracionado em 12 de 
prestações mensais consecutivas, no montante de 41,66€ cada, acrescidas dos respetivos juros 
de mora, à taxa legal em vigor. 


