
Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de julho de 2019 

 

Administração Urbanística 
 . Aprovada a delimitação da área a sujeitar a reparcelamento, notificando o único proprietário 
envolvido, para além do município da Moita, no sentido de este se pronunciar   na medida dos 
seus legítimos interesses e que após manifestação de concordância da parte do proprietário, a 
operação de reparcelamento seja sujeita a deliberação final de aprovação pela Câmara 
Municipal. 
 
Assuntos Sociais e Cultura  
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e a Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros, no valor de 41 814€; 
 
. Aprovada a adesão ao Protocolo entre a ANMP e a Fundação Oriente, com o objetivo de 
promover o acesso das populações a exposições e atividades do Museu Oriente; 
 
. Aprovada a adesão ao Protocolo entre a AMRS e DGLAB para implementação de um dos 
projetos vencedores do Orçamento Participativo Portugal 2017, nomeadamente o projeto 526 
Comunicação Digital de Proximidade que se considera de relevante interesse cultural, educativo 
e social para os nossos munícipes; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Ginásio Atlético Clube; Rancho Etnográfico 
de Danças e Cantares da Barra Cheia, 1ª revisão; Rancho Folclórico Fazendeiros da Barra Cheia 
e Arredores no valor total de 14 679,70€. 
 
Atribuição de Medalhas Municipais  
. Aprovada a atribuição de Medalhas de Honra e de Mérito Municipal 2019.  
 
Festas Tradicionais do Concelho  
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho da Moita — apoio no valor de 500€ referente à prestação de serviços 
da corporação no período da Feira Regional de Maio 2019; 
 
. Aprovada a atribuição, às Festas Tradicionais do Concelho, dos seguintes subsídios para 2019: 
Festas de Sarilhos Pequenos – 4.900€; Festas do Rosário – 4.900€; Festas de Alhos Vedros –
9.150€; Festas da Baixa da Banheira – 18.250€; Festas do Vale da Amoreira – 5.500€. 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 6ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal; 
 
Protocolo de Colaboração entre a APL e os Municípios (Alcochete, Barreiro, Seixal, Moita, 
Montijo e Vila Franca de Xira) da Área de Jurisdição da APL, S.A 
. Deliberado aprovar o referido protocolo, cujo propósito é a "disponibilização de pontos de 
acostagem na Cidade de Lisboa", bem como o "reforço de uma rede integrada de infraestruturas 
de apoio à fruição do plano de água estuarino, nas duas margens". 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


