
Deliberações da Reunião de Câmara de 13 de março de 2019 

 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Deliberado fixar os seguintes valores de inscrição nas Férias Jovens 2019: 

 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 um protocolo com a Escola Básica José Afonso, mediante o qual a 
Escola acolhe, nas suas instalações, o projeto “Férias Jovens 2019”, garantido ainda o 
fornecimento de todas as refeições, através de um apoio a atribuir pela Câmara Municipal, no 
valor de 20 770€; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e o Clube Recreativo do Penteado, no valor 1 650€. 
 
Implementação do Conselho Municipal da Juventude 
. Deliberado alterar a designação do órgão Fórum da Juventude para “Fórum da Juventude– 
Conselho Municipal de Juventude”. Aprovado ainda considerar na composição do órgão “Fórum 
da Juventude – Conselho Municipal da Juventude”, incluir todos os membros do Fórum da 
Juventude atualmente existente, bem como todos os que estão previstos no Artigo 4º da Lei nº 
8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei nº 6/2012, de 10 de fevereiro. 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 3ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
Transmissão em direto das Reuniões da Câmara Municipal 
. Deliberado que as sessões públicas da Câmara Municipal passem a ser transmitidas em direto 
através do website da autarquia ou de outras plataformas digitais e que as suas gravações 
passem a estar disponíveis no website da câmara e/ou no canal do Youtube Município da Moita. 

 

 
 

 

 

 


