
Deliberações da Reunião de Câmara de 25 de setembro de 2019 
 
Alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita 
. Deliberado iniciar o procedimento de elaboração do projeto de alteração do Regulamento de 
Taxas do Município da Moita, com vista à preparação de proposta para ser submetida aos órgãos 
competentes, garantindo, no âmbito da elaboração do respetivo projeto de alteração: A 
publicitação do início do procedimento, na Internet, no sítio institucional do Município da Moita; 
A participação procedimental, através da constituição como interessados a todos aqueles que 
sejam titulares de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou 
sujeições no âmbito das decisões que nele forem ou possam ser tomadas, bem como as 
associações, para defender interesses coletivos ou proceder à defesa coletiva de interesses 
individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins; A participação 
procedimental, através da apresentação de contributos para a elaboração do projeto de 
alteração do Regulamento de Taxas do Município da Moita,  a todos os interessados que como 
tal se constituam no procedimento. Deliberado ainda fixar em dez dias úteis o prazo para a 
constituição de interessados e para apresentação de contributos para a elaboração do projeto 
de alteração do Regulamento. 
 
Assuntos Sociais e Cultura  
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Associação Amizade 
Arroteense; Grupo Recreativo Familiar Bairro Gouveia; Grupo Desportivo e Recreativo 
Portugal; Associação Moradores Bairro Novo — 1 a revisão; Beira-Mar Futebol Clube Gaiense; 
Centro Náutico Moitense; Clube Recreio e Instrução; Rancho Etnográfico de Danças e Cantares 
da Barra Cheia — 2a revisão; SFRUA "A Velhinha" - 1 a revisão; Sociedade Filarmónica Estrela 
Moitense — 1 a revisão; União Desportiva e Cultural Banheirense — 1 a revisão; Associação de 
Moradores e Amigos da Zona Sul, no valor total  de 20 723,47€ 

Atividades económicas 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 359, com a atividade de roupas na Feira 
Mensal do Concelho da Moita, solicitada pelo adjudicatário. 
 
Festas Tradicionais do Concelho  
. Aprovada a atribuição do seguinte apoio financeiro, no âmbito das atividades realizadas na 
Festa em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem- Edição 2019:  

▪ Associação de Romeiros da Tradição Moitense — apoio no valor de 700€, referente ao 
apoio dado às entradas e recolhas de toiros das largadas (500€) e cortejo com cavaleiros 
amadores, os campinos que participaram nas entradas e um boi da guia e campinos 
(200€). 
 

Obras e Serviços Urbanos 

.  Aprovadas alterações de trânsito na Baixa da Banheira, no âmbito das quais as seguintes 
artérias passam de dois sentidos de trânsito para um único: 

- Troço da Rua Fernando Pessoa - sentido da Rua 26 de janeiro para a Praceta de 
Portugal; 
-Troço da Rua da Liberdade — sentido da Rua Padre José Feliciano para a Rua São José      
 Operário; 
- Troço da Rua Padre José Feliciano — sentido da Rua I 1º de Maio para a Rua da   
Liberdade; 
- Troço da Rua António Sérgio — sentido da Rua da Liberdade para a Rua I 1º de Maio; 
- Rua do Minho —sentido da Rua Jaime Cortesão para a Rua do Ribatejo; 



-  Troço da Rua das Beiras — sentido da Rua de Trás-os-Montes para a Rua Jaime 
Cortesão 

 
 

 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 8ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


