Deliberações da Reunião de Câmara Pública de 24 de fevereiro de 2016
Administração Urbanistica
Alvará de loteamento nº 1/2012, Quinta do Castanheiro, Sarilhos Pequenos
. Aprovado que a Camara Municipal delibere a intenção de declarar a caducidade do alvará de
loteamento supra citado e a subsequente cassação do título, bem como a notificação do
interessado, fixando o prazo de 10 dias para resposta. Aprovado ainda notificar a Fazenda
Pública, enquanto interessada, pois dispõe de garantias sobre os lotes constantes do alvará de
loteamento.
Assuntos Sociais
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Núcleo de Atletismo do Penteado, para a
realização do 7º Grande Prémio de Atletismo do Penteado, no âmbito do Atletismoita, 2016, no
valor de 600 €;
Aprovada a celebração de contrato - programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo,
entre o Município da Moita e o Sporting Clube Vinhense, no valor de 13.750€.
Atividades Económicas
. Deliberado escolher o procedimento de hasta pública para cedência de exploração do
restaurante e bar, sito no Parque da Zona Ribeirinha da Baixa da Banheira; aprovada a abertura
do mesmo, a iniciar com a publicitação em anúncio publicado através de edital, a ser afixado no
local objeto do procedimento de hasta pública e nos lugares de estilo, Internet, no sítio
institucional do Município da Moita, www.cm-moita.pt e em jornal. Aprovado o Programa de
hasta pública e a designação da comissão da referida hasta pública.
Mercados
. Deliberado atribuir, a título provisório, a banca nº 46, para a atividade de frutas e hortaliças,
no Mercado Municipal Fixo da Moita, a Manuel Rolo Ratinho. A atribuição da referida banca é
efetuada mediante o pagamento de 500€ e, pela utilização da banca, é devida a taxa mensal de
16,78€.
Obras e Serviços Urbanos
. Deliberado que a Câmara Municipal declare o abandono e a aquisição por ocupação pelo Município
dos veículos em fim de vida abaixo identificados: 00-25-DQ; 00-49-IG; 06-33-CO; 09-20-JP; 16-06-PX;
16-14-BA; 17-98-CM; 20-02-NZ; 24-58-NG; 24-80-JE; 32-29-AQ; 32-66-EA; 35-05-DT; 40-40-LV;- 42-89VF; 44-62-GX; 48-10-CS; 53-82-DX; 54-96-LN; 63-94-AB; 69-70-CX; 70-58-IC; 71-69-LV; 72-18-GL; 7665-BU; 80-63-OV; 87-79-ED; 92-32-BP; 92-34-LH; 93-00-JE; 99-99-QF; GV-39-15; RB-64-25; RI-99-37;
UH-36-75; UL-39-92; VH-64-72; VX-54-67.

