
  

 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 24 de janeiro de 2018 

 
Assuntos Sociais e Cultura 
 
. Aprovada a atribuição de subsídios no âmbito do torneio Atletismoita 2016/2017 às seguintes 

coletividades: 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€; 

 

. Deliberada a celebração de um protocolo de colaboração entre o Município da Moita, a União 

de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a BBBP - Associação BB Blues Portugal 

para realização de projeto de Blues - BB Blues Fest e Blues Nights by BBBF , no valor de 11 000€,  

e a isenção de taxas de utilização do Fórum Cultural pela Associação BB Blues Portugal; 

 

. Deliberada a celebração de um Protocolo de colaboração entre Município da Moita e 
Associação Ação Cultural Ponto de Escuta Activa para a realização da 15a Edição do Moita Metal 
Fest no valor 7 100€; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo 

entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Sociedade Filarmónica Recreio e União 

Alhosvedrense "A Velhinha"; Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho - Clube Recreativo do 

Penteado; Associação de Moradores do Bairro Novo, no valor total de 18 693,50€; 

 

. Deliberado que a Câmara Municipal constitua, a favor da Fundação Santa Rafaela Maria, 
Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), um direito de superfície, a titulo gratuito, 
sobre o prédio misto, denominado Palacete da Quinta da Fonte da Prata, Freguesia de Alhos 
Vedros. 
 
Bombeiros 
. Aprovada a renovação do protocolo com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
da Moita. 
 
Desenvolvimento Económico 
. Deliberado indemnizar a adjudicatária das Bancas nº 1 e 2 com a atividade de frutas e 
hortaliças, sitas no Mercado Municipal da Moita, Maria dos Anjos Lavrador pelos danos 
causados por uma intempérie, no valor apresentado na sua exposição, ou seja, 65,52€; 
  
. Aprovado aceitar a renúncia do direito ao uso das bancas nos 27 e 28, pedida pelo adjudicatário 
Helder Maria, com a atividade de frutas e hortaliças, sitas no Mercado Municipal Fixo da Baixa 
da Banheira Zona Norte; 
 
. Deliberado aprovar a caducidade de atribuição dos espaços de venda n os 71, 75, 233, 240 e 244 
da Feira Mensal da Moita, devendo os referidos espaços passarem a ser considerados vagos; 

 



  

. Aprovado aceitar a renúncia voluntária do espaço de venda no 63, solicitado pela adjudicatária 
Deolinda Sousa, com a atividade de artigos para o lar, na feira mensal do Concelho da Moita; 

. Deliberado aprovar a caducidade de atribuição do espaço de venda no 18 da Feira Semanal da 
Moita, devendo o referido espaço passar a ser considerado vago; 
 
. Aprovada a transmissão do direito de uso da loja com a atividade de bar, sita no Mercado 
Municipal Fixo da Moita, do adjudicatário João Soares para a sua esposa Sandra Raposo. 
 
Regulamento de Taxas do Município da Moita 
. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, o 
Regulamento acima citado. 
 
Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Francisco Cordeiro dos Santos, reconhecido 
cidadão da freguesia da Baixa da Banheira, 
 
 

 

 

 

 

VOTO DE PESAR 
 

Francisco Cordeiro dos Santos, reconhecido cidadão da freguesia da Baixa da Banheira, 
conhecido por todos como o “Senhor Chico”, faleceu no dia 22 de janeiro de 2018.  
Francisco Santos foi sócio, dirigente associativo, treinador e atleta no Clube dos Trabalhadores 
da CUF, na União Desportiva e Cultural Banheirense, no Centro de Atletismo da Baixa da 
Banheira, e na Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana, foi atleta e treinador na 
Comissão de Moradores da Zona Sul da Baixa da Banheira, na Comissão de Moradores da Zona 
Norte da Baixa da Banheira, e no Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho. Foi igualmente sócio 
do Clube União Banheirense “O Chinquilho” e do Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho, e 
sócio e dirigente do Grupo Musical “Vozes da Planície”, do qual era atualmente membro. 
O “Senhor Chico” foi um dos organizadores da 1ª Meia Maratona que se realizou na Sociedade 
Recreativa e Cultural União Alentejana, entre outras provas que organizou e participou no 
concelho da Moita e no concelho do Barreiro. 
Pela sua dedicação ao movimento associativo e ao desenvolvimento da prática desportiva, 
nomeadamente do atletismo na freguesia da Baixa da Banheira, a Câmara Municipal da Moita 
manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento Francisco Cordeiro dos Santos, apresentando 
as condolências à família. 

Moita, 24 de janeiro de 2018 
Câmara Municipal da Moita 

 
(aprovado por unanimidade na reunião pública da Câmara Municipal em 24 de janeiro de 

2018) 


