
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 8 de março de 2017 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração de protocolo de custódia do acervo documental que constitui o fundo 
arquivístico do antigo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Corticeira do Sul, a celebrar entre 
o Município da Moita, a União dos Sindicatos de Setúbal e o Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias de cerâmica, cimentos e similares, construção, madeiras, mármores e cortiças do Sul 
e Regiões Autónomas (STCCMCS);  
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e o Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia, no 
valor de 3100€. 

Constituição do fundo de maneio 
. Aprovada a constituição do fundo de maneio em nome da representante do Município na 
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, Ana Maria Raposo Santos Marques, no montante 
de 153,15€, para o ano de 2017. 
 
Mercados 
. Aprovada a desistência das bancas nºs 39 e 40, com a atividade de frutas e hortaliças, no 
Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, Zona Sul, em nome do adjudicatário, Arcílio Pinto; 

. Aprovada a desistência da banca no 41, com a atividade de frutas e hortaliças, no Mercado 
Municipal Fixo da Baixa da Banheira Zona Sul, em nome da adjudicatária Otília Pinto; 

. Aprovada a desistência das bancas n os 37, 37A e 38, com a atividade de frutas e hortaliças, no 
Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira Zona Sul, em nome da adjudicatária Ana Paula 
Pinto; 

 . Aprovada a mudança das bancas nos 70, 71 e 72, pelas bancas 37, 38 e 39, com a atividade de 
frutas e hortaliças, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira Zona Sul, em nome de 
António Lousão; 

. Aprovada a caducidade de atribuição de Espaço de Venda da Feira Semanal do Concelho da 
Moita à seguinte feirante por se encontrar em situação de incumprimento: Leonor Serrano -  
lugar 23; 

. Aprovada a desistência do espaço de venda n o 163, com a atividade de produtos alimentares, 
na feira mensal do Concelho da Moita, em nome do adjudicatário António Batista; 
 
. Deliberado atribuir, a título provisório, a banca nº 11, para a atividade de peixe, no Mercado 
Municipal Fixo da Baixa da Banheira, Zona Norte, a Marisa Almeida. A atribuição da referida 
banca é efetuada mediante o pagamento de 625€ e, pela utilização da banca, é devida a taxa 
mensal de 28,14€; 
 
. Aprovada a desistência do espaço de venda no 324, com a atividade de farturas, na feira mensal 

do Concelho da Moita, em nome de Francisco Silva. 

 



Projeto de Regulamento municipal de atribuição de habitações propriedade do Município  
. Deliberado dar início ao procedimento de elaboração do projeto de regulamento municipal de 
atribuição de habitações propriedade do Município, em regime de arrendamento apoiado, com 
vista à preparação de proposta para ser submetida aos órgãos competentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Núcleo de Atletismo do Penteado, para a 
realização do 8º Grande Prémio de Atletismo do Penteado, no âmbito do Atletismoita 2017, no 
valor de 600 €; 
 
Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Clube Desportivo Recreativo Ribeirinho, para a 
realização do 14ª Corta Mato do Vale da Amoreira, no âmbito do Atletismoita 2017, no valor 
de 600 €; 
 
Mercados 
. Aprovada a isenção da taxa devida pela ocupação do espaço de venda na feira mensal, 
referente ao mês de janeiro de 2017; aprovado ainda que se mantenha o pagamento das taxas 
devidas pela ocupação do espaço de venda referentes ao primeiro trimestre, até ao último dia 
útil antes da realização da feira mensal de janeiro de 2017. 

Moções 
. Aprovada uma moção intitulada “O Novo Aeroporto de Lisboa”; 
. Aprovada uma moção intitulada “Transferências de competências”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


