
Deliberações da Reunião de Câmara de 6 de setembro de 2017 
 
Assuntos Sociais e Cultura 

. Deliberada a abertura de concurso público por classificação, com base e ao abrigo do 
Regulamento de Atribuição de Habitações Propriedade do Município da Moita, para atribuição 
de 7 fogos de habitação social em regime do arrendamento apoiado. O concurso deverá ser 
aberto a 18 de setembro pelo prazo de 15 dias, até 9 de outubro inclusiv,e estabelecendo-se 
como área de influência o concelho da Moita; 

. Aprovado o Protocolo de Cooperação entre a DGPC e a Câmara Municipal da Moita, tendo em 
vista a criação e a gestão da futura Reserva Arqueológica do Município da Moita; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, entre o Município 
da Moita e as seguintes associações: Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira – 
CRIVA e Fundação Santa Rafaela Maria, no valor total de 14 250€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Sociedade Filarmónica 
Recreativa e União Alhosvedrense "A Velhinha"; Sporting Clube Banheirense; Núcleo de 
Cicloturismo Moitense; Clube Recreativo do Palheirão; Banda Musical do Rosário; Clube 
Recreativo Sport Chinquilho Arroteense; Associação de Pára-quedistas do Sul; Clube Amigos do 
Atletismo da Moita, no valor total 21 382€. 
 

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 2017: 

 Centro Náutico Moitense — apoio no valor de € 3.350,00, 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 participação e 
apoio aos participantes do Cortejo; 

 Banda Musical do Rosário — apoio no valor de € 2.750,00, 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 no valor de € 750,00, referente à 
organização do Passeio de Cicloturismo.; 

 Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da "Barra Cheia" — apoio no valor de € 
2.350,00, referente à organização do Festival de Folclore e cortejo; 

 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Moita — apoio no valor de € 
3.350,00, referente à prestação de serviços da corporação na Apresentação da Festa 
e no período da mesma; 

 Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal da Moita — 
apoio no valor de € 200,00, referente à organização e participação no evento "Mega 
Zumba Fitness", na Festa; 

 Sociedade Filarmónica Estrela Moitense — apoio no valor de € 3.650,00, referente à 
organização e participação no Espetáculo de Encerramento e Espetáculo de 
Sevilhanas; 

Mercados 
. Aprovada a alteração da localização do espaço da realização da Feira Semanal por motivo da 
realização da Festa em Honra de N. Sra. da Boa Viagem, no período compreendido entre o dia 
5 e 21 de setembro; aprovada ainda a redução do pagamento da taxa de ocupação, referente 
ao mês se setembro, em 50%. 
 
 Orçamento e Grandes Opções do Plano  
. Aprovada a 5ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 



Património 
Deliberado levar a efeito a permuta das frações sitas na cave do prédio integrado no domínio 
privado municipal, denominado "Edifício do Mercado Municipal da Moita", Vila e Freguesia da 
Moita, instituído no regime de propriedade horizontal, descrito na Conservatória do Registo 
Predial da Moita sobre o nº 2284/251 193-Moita e inscrito na respetiva matriz sob o art. 4152 
da freguesia da Moita, designadas pelas letras "BS", propriedade municipal e "CU", propriedade 
da Senhora Maria João Borges Petinga, com números 37 e 61 , com os valores patrimoniais 
tributários (VPT) de 6 460€ e 6 697,38€, respetivamente, e às quais é atribuído o valor unitário 
de € 12.250,00. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


