
Deliberações da Reunião de Câmara de 6 de outubro de 2016 

Administração Urbanística 

. Deliberado que a Câmara Municipal altere o Alvará de Loteamento n. 0 01/77, em conformidade 
com as alterações a seguir discriminadas: 
Alteração da prescrição n. 0 3 relativa à área de terreno destinada a "jardim público", com a área 
de 8.429,00 m2, destinando-a a equipamentos coletivos, infraestruturas e espaços verdes, dos 
quais 5.457,99 m2 são efetivamente para equipamentos coletivos (3.448,18 m2 para escola do 
Ensino Básico e 2.009,81 m2 para valência de jardim infantil), 1.656,90 m2 para infraestruturas 
(arruamentos, estacionamentos e passeios) e 1.314,11 m2 para espaços verdes (ou espaços 
livres); Constituição de duas novas parcelas, a Parcela 1, com a área de 3.448,18 m2, e a Parcela 
2, com a área de 2.009,81 m2, a integrar o domínio privado municipal, cujo somatório 
corresponde à totalidade da área a destinar a equipamentos coletivos e que na prescrição 
original do alvará de loteamento se destina a "jardim público" - na área correspondente à 
Parcela 1 a constituir, já se encontra implantada e a funcionar a escola do Ensino Básico, 
enquanto que na área correspondente à Parcela 2 a constituir, já se encontra implantada e a 
funcionar a valência de jardim infantil. 
 

Assuntos Sociais 

. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social entre o Município da 
Moita e as seguintes entidades: Associação de Solidariedade Cabo-Verdiana dos Amigos da 
Margem Sul do Tejo – 300€; Centro de Convívio dos Reformados e Idosos do Gaio-Rosário -300€; 
CRIVA, Centro de Reformados e Idosos do Vale da Amoreira – 13 250€; PERSONA, Associação 
para a Promoção e Saúde Mental – 500€; Santa Casa da Misericórdia de Alhos Vedros – 37 
698,80€; 

 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e desportivo, 
entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Associação de Moradores da Zona Norte 
da Baixa da Banheira – 1 800€; Grupo Coral Alentejano "O Sobreiro" – 1 250€; Clube Recreativo 
e Instrução – 2 000€; Clube Desportivo e Recreativo Portugal – 1 000€; Sociedade Filarmónica e 
Recreativa União Alhosvedrense "A Velhinha" – 5 223€. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovado o encerramento do estabelecimento denominado "Bar Aquário", sito na Rua José 
Conceição Nunes, Loja 40 do Centro Comercial da Zona F, no Vale da Amoreira; Aprovado ainda 
que se notifique a exploradora do mencionado estabelecimento, Joana Baptista Ramos Rocha, 
para, no prazo de cinco dias úteis, proceder ao encerramento do estabelecimento; Aprovado 
também que a eventual futura reabertura do estabelecimento, mediante deliberação da 
Câmara Municipal, seja obrigatoriamente precedida de reconhecimento de alteração das 
circunstâncias de facto e de pareceres favoráveis das entidades judicial e policial competentes. 
 
Mercados 
. Aprovada a desistência do pedido do espaço de venda nº255, com a atividade de roupas, na 
Feira Mensal da Moita, em nome da adjudicatária Maria Lúcia Tasqueiro; 
 
. Aprovada a desistência do direito de uso das bancas nºs 23 e 24, com a atividade de peixe, sitas 
no Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira Zona Sul, em nome de Jacinta Santos; 
 
. Aprovada a desistência do direito de uso da banca nº 17 para a atividade de pão e bolos, no 
Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, Zona Norte, em nome da adjudicatária Ana 
Maria Parreira; 
 



. Deliberado atribuir, a título provisório, a banca nº 17, para a atividade de pão e bolos, no 
Mercado Municipal Fixo da Baixa da Banheira, Zona Norte, a Irina da Silva. 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€. Aprovado ainda que o pagamento do valor da atribuição seja 
fracionado em 12 prestações mensais consecutivas. 
 
. Aprovada a caducidade de atribuição de Espaços de Venda da Feira Mensal do Concelho da 

Moita aos seguintes feirantes por se encontrar em situação de incumprimento: 

-Joaquim Moreno Gouveia - lugar 44 

-Vitor Manuel Salvador - lugar 121 

-Gabriel Sales Bernardino - lugar 124 

-Maria de Jesus Silva Almeida - lugar 239 

-Manuela Maria Vieira António - lugar 401 

-Maria Jerónima da Costa - lugar 27 

 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 

. Aprovada a 4ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara 

Municipal 

Saudações 

. Aprovada uma saudação à eleição de António Guterres para secretário  geral da ONU. 

Toponomia 

. Aprovada a atribuição dos seguintes Topónimos: 
Freguesia de Alhos Vedros 
A  - Atribuição de designação toponímica ao largo junto ao restaurante Mahelma - "Largo do 
Susano"  
A - Atribuição de designação toponímica ao largo junto ao mercado e depósito da água - "Largo 

do Mercado"; 
B - Atribuição de designação toponímica no Bairro da Lagoa da Pega (AUGI) - "Rua Sophia de 

Mello Breyner". 
Freguesia da Moita 
C Atribuição de designação toponímica na Quinta do Calcanhar - "Rua Georgette Duarte"; 
D - Atribuição de designação toponímica no Bairro da Brejoeira - "Estrada da Brejoeira"; 
E - Atribuição de designação toponímica no Bairro junto à Estrada dos Espanhóis - "Estrada dos 

Espanhóis"; 
F - Atribuição de designação toponímica no Bairro junto à Estrada dos Espanhóis - "Travessa 

Salvador Curado"; 
G - Atribuição de designação toponímica no Bairro junto à Estrada dos Espanhóis - "Travessa 

Simon Bolívar"; 
H - Atribuição de designação toponímica no Bairro junto à Rua Capitão Henrique Galvão 

(Penteado) - "Travessa Paquete Santa Cruz". 
 


