
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 8 de fevereiro de 2017 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a abertura de procedimento para o próximo ano letivo (2017/2018) para 
fornecimento de refeições com confeção local e de refeições com confeção externa 
transportadas a quente às escolas do 1. 0 Ciclo do Ensino Básico e Educação Pré-Escolar; 

  
. Deliberada a ratificação do despacho do Presidente da CMM datado de 26-01-2017, sobre a 
atribuição de subsídios aos clubes classificados na época 2015/2016 no âmbito do Atletismoita: 
Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho - 1.000€; Grupo Desportivo Popular do Chão Duro - 
850€; Grupo Desportivo da Fonte da Prata - 700€; Centro de Atletismo da Baixa da Banheira – 
600€; Clube Amigos do Atletismo da Moita – 500€; Núcleo de Atletismo do Penteado - 150€; 
 
. Aprovada a celebração de um protocolo entre o Município da Moita e a Associação Ação 
Cultural Ponto Escuta Ativa para a realização da 14ª edição do Moita Metal Fest; 
 
Festas Tradicionais do Concelho 
. Aprovada a realização da Feira Regional de Maio de 25 a 28 de maio 2016, na Moita. 
 
 
Instalação da Unidade de Saúde da Baixa da Banheira 
. Aprovado o Protocolo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP. e o Município da Moita para a instalação da Unidade de Saúde da Baixa da 
Banheira; aprovado ainda reafirmar junto do Ministério da Saúde, da ARSLVT e da Direção do 
ACES a necessidade urgente de serem tomadas medidas eficazes para superar a falta de médicos 
e outros profissionais na Unidade de Saúde da Baixa da Banheira. 
 
Obras e Serviços Urbanos 
 . aprovada a cedência de equipamento à AMBM-Associação dos Municípios Barreiro-Moita, em 
regime de comodato; 
 
. Deliberada a aprovação do Protocolo de Colaboração entre o Município da Moita e  João 
Manuel Mendonça Marques Condinho Deitado, comodatário das instalações do Centro Hípico 
do Convento de São Domingos, situadas na "Quinta da Cerca", em Aldeia Rica, Freguesia de 
Azeitão, propriedade da Hípica do Convento de S. Domingos,  que tem por objetivo promover a 
proteção dos animais e o seu bem-estar, que são vítimas de maus tratos ou encontrados em 
situação de abandono, em concreto aos equídeos (equinos, asininos e muares). 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 1ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 

 
Recursos Humanos 
. Aprovado propor à Assembleia Municipal a nomeação de um auditor externo para a prestação 
de serviço, no âmbito da revisão legal de contas. 
 
Trânsito 
. Aprovada a alteração de trânsito na Rua da Classe Operária, troço compreendido entre o 

acesso ao espaço comercial - Intermarché e a estação de comboios, na Moita, para sentido 



único, bem como a reorganização dos lugares de estacionamento existentes, a  implementar 

no prazo de 15 dias úteis, após a aprovação em Reunião de Câmara. 

 
 
 
 
 
 


