
 
Deliberações da Reunião de Câmara de 12 de julho de 2017 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
 
. Deliberado aprovar a celebração do contrato no regime de comodato, através do qual o Município da 

Moita cede, a título gratuito à "Moita Escola de Ténis, Associação (META)", as instalações municipais 

(quatro campos de ténis e instalações de apoio), sitas na Zona Sul do Parque Municipal "Zeca Afonso" 

(Parque da Zona Ribeirinha PZR), na Vila da Baixa da Banheira, União das Freguesias de Baixa da Banheira 

e Vale da Amoreira, Município de Moita, para que delas se utilize como instalações de apoio à promoção 

e desenvolvimento da modalidade do ténis e das suas atividades nos planos social, educativo e desportivo, 

em prol dos seus associados, das Escolas do Ensino Básico e da população em Geral; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, entre o 
Município da Moita e o Clube União Banheirense “O Chinquilho” no valor de 7.500€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da Moita e 

as seguintes entidades: Associação de Dadores de Sangue da Baixa da Banheira; Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos da Moita; Associação de Solidariedade Cabo-verdiana dos Amigos da 

Margem Sul do Tejo; CERCIMB - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da 

Moita e Barreiro; Persona - Associação para a Promoção da Saúde Mental; Raríssimas - Associação 

Nacional de Deficiências Mentais e Raras; Rumo, Cooperativa de Solidariedade Social; Santa Casa da 

Misericórdia de Alhos Vedros; Centro Social “O Bom Samaritano”, no valor total de 60.964,22€. 

 
Mercados 
. Aprovada a extinção do direito ao uso da Banca nº 14, com atividade de “diversos”, localizada no 
Mercado Municipal da Moita; 
 
. Aprovada a extinção do direito ao uso da Banca nº 29, com atividade de frutas e hortaliças, localizada no 
Mercado Municipal da Moita. 


