
Deliberações da Reunião de Câmara de 15 de janeiro 

Reunião de Câmara de 15 de janeiro de 2014 

Administração Urbanística 
Comissão de Vistorias para Verificação das Condições de Segurança e Salubridade e do 
Edificado 
. Aprovada a constituição da Comissão de Vistorias acima citada; 
  
Comissão de Vistorias para Efeitos de Emissão de Alvará de Autorização de Utilização e 
Receção das obras de Urbanização 
. Aprovada a constituição da Comissão de Vistorias acima citada. 
  
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a atribuição de 1.500€ à Sociedade Filarmónica Estrela Moitense, para apoiar a 
deslocação de 7 ginastas da classe de competição, ao Campeonato do Mundo, a Sofia na 
Bulgária; 
  
.Aprovada a atribuição de 146,79€ à Academia Musical e Recreativa 8 de janeiro, para apoiar 
trabalhos urgentes de manutenção nas mesas utilizadas para treinos e torneios, na 
modalidade de ténis de mesa; 
  
. Aprovada a atribuição de 200€ ao Rancho Etnográfico de Danças e Cantares da Barra Cheia, 
para apoiar a deslocação ao Festival de Folclore em São Vicente de Alcântara. 
  
Mercados 
. Aprovada a desistência do pedido do espaço de venda nº 351, com a atividade de aves, na 
Feira Mensal do Concelho da Moita, em nome do adjudicatário Inácio Pereira Alfaiate; 
  
. Aprovada a desistência da banca nº3, com a atividade de peixe, no Mercado Municipal Fixo 
de Sarilhos Pequenos, em nome da adjudicatária, Ana Paula Cântara da Silva; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.250€, a banca nº 18, para 
venda de peixe, no Mercado Municipal Fixo da Moita, a Ana Paula Cântara da Silva. Aprovado 
ainda que pela utilização da banca é devida a taxa mensal de 22,88€. 
  
Programa Municipal de Apoio à Investigação e Divulgação – Moita Património 
. Aprovado o Programa acima citado. Aprovada a publicitação da deliberação pelos meios 
estabelecidos no artigo 56º do mesmo regime jurídico (edital, sítio da Internet, boletim da 
autarquia, jornais regionais). 
  
Trânsito 
. Aprovada a alteração dos dois sentidos de trânsito para sentido único na Rua dos Açores, no 
troço compreendido entre a Rua Eng. Júlio Martins e Rua 5 de Outubro, freguesia da Baixa da 
Banheira. Aprovada ainda a implementação desta alteração de trânsito 10 dias úteis após a 
sua aprovação; 
  
. Aprovada a alteração dos dois sentidos de trânsito para sentido único na Rua Aquilino 
Ribeiro, freguesia da Baixa da Banheira. Aprovada ainda a implementação desta alteração de 
trânsito 10 dias úteis após a sua aprovação; 
  
. Aprovada a alteração de trânsito, que consiste na proibição de inversão do sentido de marcha 
nos cruzamentos da Avenida Dr. Teófilo Braga, sentido ascendente, com a Rua João na Nova, e 



no sentido descendente, com a Rua do Parque. Aprovada ainda a implementação desta 
alteração de trânsito 10 dias úteis após a sua aprovação. 
 


