
Deliberações da Reunião de Câmara de 14 de março de 2018 

 

Atividades Económicas 
. Aprovada a realização da iniciativa “Mostra de Artesanato na Feira Regional de Maio”. 
Aprovado ainda, aplicar aos participantes valor de inscrição de 45€ (pela ocupação de espaço de 
2m x 2m); 

 
 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 os dias 3 e 12 
de abril. Aprovada ainda a redução do pagamento da taxa de ocupação, referente ao mês de 
abril em 25%; 
 
. Deliberado aceitar a renúncia voluntária do espaço de venda nº 331, com atividade de cassetes 
 na Feira Mensal do Concelho da Moita, em nome do adjudicatário Eugénio Marques. 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovado responder aos pedidos de esclarecimentos apresentados pela Eurest e pela Uniself, 
no âmbito do concurso público para “Aquisição de refeições com confeção local e de refeições 
com confeção externa transportadas a quente a fornecer às escolas do 1.0 ciclo do Ensino Básico 
e estabelecimentos de educação pré-escolar da rede pública do Município da Moita 
 
. Aprovada a celebração de um protocolo com o Agrupamento de Escolas José Afonso, situado 
no Bairro das Morçoas, em Alhos Vedros, mediante o qual a Escola acolhe, nas suas instalações, 
o projeto “Férias Jovens”, garantido ainda o fornecimento de todas as refeições, através de um 
apoio a atribuir pela Câmara Municipal, no valor de 20 300€; 
 
. Deliberado fixar os seguintes valores de inscrição nas Férias Jovens 2018: 

 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 contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Sociedade Filarmónica 
Capricho Moitense; Associação de Moradores da Zona Norte da Baixa da Banheira; Rancho 
Etnográfico de Danças e Cantares Barra Cheia, no valor total 7 980€. 

Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovada a decisão de contratar o "Fornecimento e montagem de luminárias LED em 
iluminação publica no âmbito do PPEC 2017-2018" 

 

 

 


