
Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de setembro 

Reunião de Câmara de 10 de setembro de 2014 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a atribuição de uma verba ao Grupo Popular do Chão Duro, no valor de 

600€ (seiscentos euros), para a organização da 12ª Corrida do Fragateiro, no âmbito do 

Atletismoita.  

  

. Aprovada a atribuição de uma verba ao Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da 

Barra Cheia, no valor de 500€, referente a deslocação municipal e participação nos 

Festivais de Olivenza e Galiza 

  

. Aprovada a atribuição de uma verba à Casa do Benfica da Baixa da Banheira, no valor 

de 100€, para despesas de organização do 3º Torneio de Futsal de Formação 

  

. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro no valor de 8.105€ ao Centro de 

Atletismo da Baixa da Banheira, no âmbito da 17ª Meia e 14ª Mini Maratona Ribeirinha 

da Moita 2014 

  

Festas Tradicionais do Concelho 

. Aprovada a ratificação do despacho do Vereador João Romba de 9 de setembro, 

referente à desistência do lugar 178 (pista dos carros de choque) nas Festas em Honra de 

Nª. Sra. da Boa Viagem. 

  

Loteamentos 

Alvará nº 12/89 

Quinta do Facho, Baixa da Banheira 

. Deliberado aceitar a receção definitiva das obras de urbanização executadas no âmbito 

do alvará de loteamento acima citado, homologando o auto de vistoria, bem como 

proceder ao cancelamento da hipoteca do lote 41 do presente loteamento, que servia de 

garantia para boa e regular execução das obras de urbanização 

  

Alvará nº 4/1984 

Loteamento Mãe D´Água, Alto do Carvalhinho, freguesia da Moita 

. Aprovado o pedido de alteração ao alvará de loteamento acima citado. 

  



Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 

  

Proteção Civil 

. Aprovada a celebração entre a Câmara Municipal da Moita e a Associação 

Humanitária de Bombeiros de Setúbal um protocolo de cooperação para o 

desenvolvimento de um centro de formação e treino na área de prevenção, segurança e 

resposta a emergências na Península da Mitrena em Setubal. 

  

Voto de Pesar 

. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador João Conceição. 

 

VOTO DE PESAR 

  

João José Santos Conceição era trabalhador da Câmara Municipal da Moita, desde 

1987, e exercia a categoria de assistente operacional. 

Em nome da Câmara Municipal da Moita, o executivo manifesta o seu mais profundo 

pesar pelo desaparecimento do trabalhador João José Santos Conceição prestando, desta 

forma, a sua respeitosa homenagem e apresentando as condolências à sua família. 

  

  

Moita, 10 de setembro de 2014 
 


