
Reunião de Câmara de 10 de julho de 2013 

Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de julho 

Assuntos Sociais e Cultura 

  
. Aprovada, ao abrigo do artigo 13º., nº.2, e do art 19º do Regulamento de Taxas do 
Município da Moita, a isenção de pagamento da taxa de utilização do auditório do 
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo, no dia 20 de Julho, no período noturno, à 
Sociedade Filarmónica Capricho Moitense, para a realização de um espetáculo de 
dança; 
  
. Aprovada a atribuição, ao Clube Recreativo do Palheirão, de 600 € (seiscentos euros) 
para a organização do Campo de Verão 2013 em Minibasquetebol; 

. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 600 € à Sociedade Filarmónica 
Estrela Moitense, para a organização do XXXIII Sarau Anual de Ginástica – 15º 
GimnoMoita. 
  
Ação Social Escolar 
  
Comparticipações financeiras das famílias nos Prolongamentos de Horário da 
Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos Públicos de Educação Pré-
Escolar 
. Deliberado, para o ano letivo 2013/2014, que o valor das comparticipações 
financeiras das famílias, nas atividades de Prolongamento de Horário, atinja o limite 
máximo de 53€ (cinquenta e três euros) e mínimo de 3€ (três euros), de acordo com o 
seguinte quadro: 
  

Determinação da Comparticipação Familiar 
com base no Despacho Conjunto nº300/97, de 9 de Setembro 

Escalões Amplitude Rendimento per 
capita 

Taxas Mensalidades Propostas 

1º Até 30% do RMM Até 145,00€ 5% 3,00€ até 7,27€ 

2º > 30% até 50% do RMM de 145,01€ até 
242,50€ 

10% 14,55€ até 24,25€ 

3º >50% até 70% do RMM de 242,51€ até 
339,50€ 

12,5% 30,31€ até 42,44€ 

4º >70% até 100% do RMM de 339,51€ até 485€ 15% 50,93€ até 53,00€ 

5º >100% até 150% do 
RMM 

de 485,01€ até 
727,50€ 

15% 53,00€ 

6º >150% do RMM a partir de 675,01€ 17,5% 53,00€ 

  
Atividades Económicas 
  

. Aprovada a isenção de taxas, solicitada pelo Centro de Reformados e Idosos do Vale 
da Amoreira, para a colocação de placar informativo referente ao Centro de Atividades 
e Tempos Livres. 
  



Atribuição de Medalhas Municipais 

. Aprovada a atribuição da Medalha de Honra do Município ao Ginásio Atlético Clube e 
à Sociedade Filarmónica Capricho Moitense, de acordo com o Regulamento de 
Insígnias e Medalhas Municipais. 

Mercados 

. Aprovada a desistência do direito de uso dos espaços de venda nºs 25 e 26, com 
atividade de 

 Roupas, no Mercado Mensal da Moita, em nome da adjudicatária, Maria Fernanda 
Severino Silva; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 153, com atividade 
de produtos alimentares, no Mercado Mensal da Moita, em nome do adjudicatário, 
João Filipe Lobinho; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso das bancas nº s 11 e 12, com a atividade de 
peixe, no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, zona Sul, em nome da 
adjudicatária, Rosa Maria Ramos Escada de Jesus; 
  
. Aprovada a extinção do direito de uso do vendedor ambulante José Carlos Paulino 
Guerreiro 

que ocupava o lugar nº 227, com atividade de roupas, no Mercado de venda 
ambulante da Moita; 
  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 13, com atividade de 
géneros alimentares, no Mercado de venda ambulante da Moita, em nome da 
adjudicatária, Alice Alcaravela Lopes Arias. 
  
  
Obras Municipais 

Recuperação do Parque Urbano da Quinta da Fonte da Prata, Alhos Vedros 

. Aprovados os trabalhos a mais no valor de € 36.303,56 (trinta e seis mil trezentos e 
três euros e cinquenta e seis cêntimos), acrescido do iva à taxa legal em vigor, 
correspondente a 8,71% do valor da adjudicação, ao abrigo da alínea a) do nº 1 do art. 
370º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado pela Lei nº 59/2008, de 11 
de setembro, pelo Decreto-Lei nº 278/2009, de 2 de outubro, pela Lei n.º 3/2010, de 
27 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 131/2010 de 14 de dezembro, pela Lei nº 64-B/2011, 
de 30 de dezembro e pelo Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho, a adjudicar ao 
“Consórcio Urbehydraulic, Lda/Somove-Construções, Lda”. Aprovado ainda o valor dos 
trabalhos a menos no montante de € 17.379,27 (dezassete mil trezentos e setenta e 
nove euros e vinte e sete cêntimos), acrescido de Iva à taxa legal em vigor, 
correspondente a 4,18% do valor da adjudicação, referente a recuperação do Parque 
acima citado. 
  
Recursos Humanos 

  
 . Aprovada a aplicação de pena, no âmbito de processo disciplinar instaurado. 



  
  

Trânsito 

. Aprovada a alteração de dois sentidos de trânsito para sentido único na Praceta 
Fernão Lopes, freguesia da Baixa da Banheira. Aprovada ainda a implementação desta 
alteração de trânsito 10 dias úteis após a sua aprovação. 
  
. Aprovada a alteração de dois sentidos de trânsito para sentido único no Largo da 
Misericórdia na freguesia de Alhos Vedros. Aprovada ainda a implementação desta 
alteração de trânsito 10 dias úteis após a sua aprovação. 
 


