
Deliberações da Reunião de Câmara de 7 de setembro de 2016 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovado que seja cedido em regime de direito de superfície, à Raríssimas - Associação 

Nacional de Deficiências Mentais e Raras, o lote de terreno para construção, com a área de 

3805,00m2 (área de implantação 2.663,50m2 - área bruta de construção 5.327,00m2), 

identificado pelo n.0 3, integrado no domínio privado municipal, sito no Loteamento Municipal 

da Mãe D -Água Sul, Freguesia e Município da Moita, descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Moita sob o n. 0 5151/20150508-Moita e inscrito na matriz predial urbana sob o art.0 

6513, da mesma freguesia, com o valor patrimonial tributário (VPT) de €.1.052.530,00, 

destinado à construção da "CASA DOS MARQUINHOS", equipamento para desenvolvimento de 

atividades dirigidas às causas e respostas sociais de Creche, Lar de Infância e Juventude, para 

crianças com deficiências. Aprovado ainda que ao direito de superfície seja atribuído o valor de 

€842.024,00; 

 

. Deliberado aprovar a cedência, a título gratuito e no regime de comodato, do imóvel sito na 
Rua João Luis da Cruz, n. 0 27, na vila, freguesia e Município da Moita, inscrito na matriz predial 
urbana da indicada freguesia sob o artigo matricial n o 2546 e descrito na Conservatória do 
Registo Predial da Moita sob o número 4862, à Rumo, Crl.  para desenvolvimento da resposta 
de Equipa de Protocolo de Rendimento Social de Inserção. 

 
 . Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e as seguintes entidades: CERCIMB – 2 200€; Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos da Moita - 300€; Rumo – 1 800€; Grupo de Dadores Benévolos de Sangue da Moita – 
350€; Associação de Reformados Pensionistas e Idosos da Zona Norte da Baixa da Banheira – 1 
500€; Associação de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira – 500€ 
 
 . Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Banda Musical do Rosário; 
Grupo de Futebol Azul e Ouro; Núcleo de Cicloturismo Moitense; Grupo Desportivo da Fonte da 
Prata; Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro; Sociedade Recreativa da Baixa da Serra; 
Grupo Columbófilo de Alhos Vedros; Casa do Benfica n o 102 da Baixa da Banheira, no valor total 
de 8 903 €; 
 
. Aprovado o contrato de cedência de utilização do Pavilhão Desportivo da Escola Secundária da 

Moita, estabelecido entre o Agrupamento de Escolas da Moita e a Câmara Municipal da Moita. 

Aprovado ainda transferir onze mensalidades de 785,19 € para o Agrupamento de Escolas da 

Moita. Deliberado ainda a atribuição de quatro mensalidades de 785,19 €, perfazendo o total 

de 3.140,76 €; 

. Aprovada a atribuição de 875€ à Associação Portuguesa de Deficientes – Delegação Distrital, 
para apoiar a realização X Torneio Nacional Quadrangular de Basquetebol em Cadeira de Rodas; 

. Aprovada a atribuição de subsídio no valor de 500 €, no âmbito da XVI Edição da Romaria a 
Cavalo Moita / Viana do Alentejo Associação de Romeiros da Tradição Moitense. 
 
 Festas Tradicionais do Concelho 
.  Aprovada a atribuição dos seguintes apoios financeiros, no âmbito das atividades realizadas 
na Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem- Edição 2016: 



 Centro Náutico Moitense, apoio de 3.600€, referente às atividades da Noite do 
Fragateiro, Regata, Concurso de Barcos Engalanados, Cais Vivo, organização e apoio à 
presença dos marinheiros das embarcações municipais e apoio aos participantes do 
Cortejo; 

 Banda Musical do Rosário, apoio de 3.000€, referente à participação na Apresentação 
da Festa, Encontro de Charangas, Desfile de Rua, Procissão e Missa, Concerto e 
participação  na Tarde do Fogareiro; 

 Núcleo de Cicloturismo Moitense, apoio de 750€, referente ao apoio à organização do 
Passeio de Cicloturismo. 
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