
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 22 de março de 2017 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
 
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro ao Grupo "Os Indefectíveis", no valor de 786,20€, 

para comparticipar a deslocação no jogo de futebol a realizar na Ilha de São Miguel, Açores, para 

que foi convocado pela Federação Portuguesa de Futebol; 

 
. Aprovada a atribuição de uma comparticipação financeira de 1.000€ à União Desportiva e 
Cultural Banheirense, para a realização das Marchas Populares; 
 
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Centro de Atletismo da Baixa da Banheira, para a 
realização da XVIII Milha Ribeirinha da Baixa da Banheira, no âmbito do Atletismoita, 2017, no 
valor de 600 €; 
 
. Deliberado fixar os seguintes valores de inscrição nas Férias Jovens 2017: 

 Valor da inscrição por participante: 50€; 

 Valor da inscrição com desconto do Escalão 1 do Abono de Família - 12,50€; 

 Valor da inscrição com desconto do Escalão 2 do Abono de Família - 25,00€; 

 Desconto de 15% na inscrição de irmãos, aplicável na inscrição de 50€ e nas 

inscrições abrangidas pelos escalões 1 e 2 de Abono de Família. 

 
. Aprovada a celebração de um protocolo com a Escola Básica José Afonso, situada 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 celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 

entre o Município da Moita e o Grupo de Futebol Azul e Ouro, no valor de 500€ 

 
Atividades Económicas 
. Deliberado atribuir, a título provisório, a banca nº 1,1 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€; aprovado ainda o pagamento da taxa de atribuição em 12 
prestações mensais, consecutivas; 
 
 . Deliberado aprovar a realização da iniciativa “Peças D´Arte – IV Feira de Antiguidades, 
Velharias e Artesanato”, a decorrer na Avenida Marginal, em simultâneo com a Feira Regional 
de Maio; 
 
. Aprovada a alteração do local da realização da Feira Semanal, por motivo da realização do 

Moita Metal Fest, integrado na Quinzena da Juventude, passando a feira para o lado oposto à 

vala, junto as instalações da Bomba de Gasolina da BP, no período compreendido entre o dia 27 

de março e 5 de abril, inclusive. Aprovada ainda a redução do pagamento da taxa de ocupação, 

referente ao mês de abril em 25%. 

 



Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 2ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
Saudações 
. Aprovada uma saudação ao Grupo Desportivo da Escola Básica D. João I pela conquista do 
Prémio Escolar atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, na Gala Quinas de Ouro 2017 
 

Saudação 
 

A Câmara Municipal da Moita saúda o Grupo Desportivo da Escola Básica D. João I pela conquista 
do Prémio Escolar atribuído pela Federação Portuguesa de Futebol, na Gala Quinas de Ouro 
2017, reconhecendo desta forma o bom trabalho desenvolvido em prol do desporto escolar e 
elevando o nosso concelho ao nível do desporto. 
 

 
Câmara Municipal da Moita 

Aprovada, por unanimidade, na reunião pública de 22 de março de 2017 


