
Deliberações da Reunião de Câmara de 1 de junho de 2016 

Administração e Finanças 

. Deliberado submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a desafetação do 
domínio público municipal para integração no domínio privado municipal da seguinte parcela 
de terreno com a área de 11,07m2, identificada pela letra B, sita a Sul da Estrada Nacional 11.1, 
destinada a anexação e alinhamento do prédio propriedade da Firma Ambrocar – Reparação e 
Comércio de Automóveis, Lda, que passa a confrontar do Norte e Poente com o prédio inscrito 
na respetiva matriz, sob o artigo 4222, da indicada União de Freguesias e descrito na 
Conservatória do Registo Predial da Moita sob o nº 1770/19921119 - Baixa da Banheira e do Sul 
e Nascente com o domínio público municipal e à qual é atribuído o valor de 40 €; 

. Deliberado submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal a desafetação do 
domínio privado municipal das seguintes parcelas de terreno: 
Freguesia de Alhos Vedros 
- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 788,73 m2, sita entre as Rua 5 de 
Outubro e Pedro Anaia, vila e freguesia de Alhos Vedros, que passa a confrontar do Norte e Sul 
com domínio público municipal, do Nascente com Rua Pedro Anaia e do Poente com a Rua 5 de 
Outubro; 
União das Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira 
- Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 1 426,42 m2, sita na Urbanização 
do Vale da Amoreira, Avenida José Almada Negreiros, União das Freguesias da Baixa da Banheira 
e Vale da Amoreira, que passa a confrontar do Norte com edificações existentes (propriedade 
particular), do Sul e Poente com o domínio público municipal e do Nascente com a Avenida José 
Almada Negreiros. 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
.Aprovada a comparticipação financeira de 350€ ao Círculo de Animação Cultural de Alhos 
Vedros- CACAV, no âmbito do 30º aniversário. 
 
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro ao Clube Amigos do Atletismo da Moita, para a 
realização da XIV Milha Noturna da Moita, no âmbito do Atletismoita 2016, no valor de 600€. 
 

Obras e Serviços Urbanos 
. Aprovada uma retificação ao Protocolo de Entendimento entre os Municípios do Barreiro e 
Moita 
 
. Aprovados os percursos das carreiras 1 e 2 dos SMTCB. 
 
Saudações 
. Aprovada uma saudação ao União Futebol Clube Moitense, por ter ganho o Campeonato 
Distrital de Futebol de Onze, bem como a subida à 1ª Divisão Distrital. 


