
Deliberações da Reunião da Câmara Municipal de 3 de junho de 2015 

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovadas alterações ao Regulamento Interno de Campos de Férias - Férias Jovens; 
  

. Deliberado que a Câmara Municipal tome a opção de os arrendatários dos fogos propriedade 

do Município sujeitos ao regime do arrendamento apoiado declararem os rendimentos dos seus 

agregados familiares trienalmente, efetuando-se as atualizações das rendas nos outros anos de 

acordo com o coeficiente da renda condicionada vigente para esses anos, sem prejuízo das 

atualizações e reajustamentos que a todo o tempo se podem efetuar nas situações previstas na 

lei; 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 

Moita e as seguintes entidades: Cercimb - 2.200€; Criva - 2.500€; Santa Casa da Misericórdia de 

Alhos Vedros - 37.698,80€; ARPI Moita - 300€; 

. Aprovada a celebração de contrato- programa de desenvolvimento social, cultural e 

desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Corpo Nacional de Escutas - 

Agrupamento 371, Baixa da Banheira; Sociedade Recreativa e Cultural União Alentejana; 

Aliusvetus - Associação Cultural, História e Património; Associação de Moradores da Zona Norte 

da Baixa da Banheira; Associação Naval Sarilhense; Clube União Banheirense - O Chinquilho, no 

valor total 82.550€; 

Atividades Económicas 

. Aprovada a realização da Feira “ABRA A BAGAGEIRA”; 

 
. Aprovada a realização de XXII FECI – Feira Comercial e Industrial, de 11 a 20 de setembro de 
2015.  
 
. Deliberado aprovar a celebração do protocolo entre o Município da Moita e a Agência para a 
Modernização Administrativa, I.P. que regula o sistema de pagamentos eletrónicos a utilizar 
pelo Município na cobrança de taxas relativas a serviços disponibilizados no “Balcão do 
Empreendedor” e ainda os mecanismos de atualização de taxas e outros conteúdos informativos 
 
Festas Tradicionais do Concelho 
. Aprovada a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 2015, de acordo 
com as condições fixadas; Aprovado conferir, ao abrigo do Código de Procedimento 
Administrativo, ao Vereador João Miguel Romba, as competências previstas nas condições da 
realização da Festa. 
 
Fornecimento de Energia Elétrica para Abastecimento das Instalações Municipais em Média e 
Baixa Tensão Especial ao Abrigo de Acordo Desenvolvido pela ANCP 
. Deliberado contratar a aquisição de eletricidade em Média Tensão e Baixa Tensão Especial para 
os edifícios Municipais, ao abrigo do acordo quadro desenvolvido pela ANCP (LOTE 5) para 
fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental, por três 
anos. 
 

Procedimento de elaboração dos projetos de regulamento externos e internos do Município 

e dos projetos de modificações dos mesmos 



. Deliberado delegar no Presidente da Câmara, com possibilidade de subdelegação, o poder de 

direção do procedimento de elaboração dos projetos de regulamento externos e internos do 

Município da Moita, bem como dos projetos de modificação dos mesmos. 

 

Regulamento de Funcionamento e Utilização da Piscina Municipal de Alhos Vedros 

. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, o 

Regulamento acima citado. 

 

Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas 

e de Gestão de Resíduos Urbanos do Município da Moita 

. Aprovado o Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água acima citado. 

 

Trânsito 
. Aprovada a alteração de dois para um sentido de trânsito no troço da Rua 5 de Outubro 
compreendido entre a Rua Eduardo Mondelane e a Rua dos Açores, freguesia da Baixa da 
Banheira. Aprovada ainda a implementação desta alteração de trânsito, oito dias úteis após a 
sua aprovação. 
 


