
Deliberações da Reunião de Câmara de 27 de julho de 2016 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Deliberado aprovar a transferência da verba de 42.600€, para atribuição de subsídios para manuais 
escolares aos seguintes agrupamentos de escolas: Vale da Amoreira- 9.000€; D. João I – 5.000€; Mouzinho 
da Silveira – 10.500€; José Afonso – 7.000€; Fragata do Tejo – 4.600€; Moita – 6.500€; 
 
. Ratificado o Acordo de Consórcio, no âmbito da candidatura ao Programa Escolhas 6.a Geração, relativo 
ao Projeto "Escolhas VA2835E6G". Situado no Vale da Amoreira e tendo como território de 
implementação esta Freguesia, visa intervir em três eixos de intervenção considerados prioritários: Área 
estratégica de Educação e Formação, Área estratégica de Participação, direitos e deveres cívicos e 
comunitários e Área estratégica de Inclusão Digital; 
 
. Ratificado o Acordo de Consórcio no âmbito da candidatura ao Programa Escolhas 6.a Geração, relativo 
ao Projeto "TASSE-E6G". Sediado na Quinta Fonte da Prata intervirá nas freguesias de Alhos Vedros e 
Moita prevendo ainda, alargar a sua atuação ao território de Sarilhos Pequenos e Gaio-Rosário, visa 
intervir em três eixos de intervenção considerados prioritários: Área estratégica de Educação e Formação, 
Área estratégica de Inclusão Digital e Área estratégica de Capacitação e Empreendedorismo. 
 
Mercados 
. Deliberado atribuir, a título provisório, a banca nº 9, com a atividade de frutas e hortaliças, no Mercado 
Municipal Fixo do Gaio- Rosário, a André Filipe das Neves Cardoso. A atribuição da referida banca é 
efetuada mediante o pagamento de 125€ e, pela utilização da banca é devida a taxa mensal de 12.41€; 
 
. Deliberado atribuir, a título provisório, as bancas nºs 11 e 12, com a atividade de frutas e hortaliças, no 
Mercado Municipal Fixo do Gaio- Rosário, a Maria Luisa Semiona Barreiros de Jesus Russiano. A atribuição 
das referidas bancas é efetuada mediante o pagamento de 250€ e, pela utilização da banca é devida a 
taxa mensal de 24.82€. 
 

 


