
Deliberações da Reunião de Câmara de 17 de maio de 2017 
 
Administração e Finanças 

. Deliberado aprovar a abertura de procedimento para o Concurso Publico "Aquisição de 

Combustíveis em postos de abastecimento público; 

. Deliberado alienar à Firma Cravo & Oliveira, Lda, através de contrato de compra e venda, 
a parcela de terreno, com a área de 160,00m2, a qual se destina a completamento de lote 
de terreno, a desanexar do prédio urbano (área descoberta), integrado no domínio privado 
municipal, denominado "ABEGOARIA", sito na Rua da Estação, atual Rua da Classe Operária, 
que entronca com a Rua José Manuel Pinheiranda Rego, com os n.s de polícia 2 e 4, Vila, 
Freguesia e Município de Moita, com a área de 623,00m2 (AC-360,00m2 e AD-263,00m2), 
inscrito na matriz predial sob o art. 962 e descrito na Conservatória do Registo Predial da 
Moita sob o número 5222/20170420 — Moita, pelo valor venal de €6.120,00. A parcela de 
terreno objeto do destaque destina-se a anexar (completar) ao prédio inscrito na matriz 
predial urbana sob o art.  6597 e descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita sob 
o número 3653/20030515, sito na Rua da Estação, atual Rua da Classe Operária, números 
3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 e 15, na Vila, Freguesia e Município da Moita, de que a Firma Cravo & 
Oliveira, Lda. é proprietária, para viabilização do projeto de uma unidade industrial 
(panificadora) e estabelecimento comercial. 

 
Atividades Económicas 
. Aprovada a realização de XXIV FECI – Feira Comercial e Industrial, de 8 a 17 de setembro de 
2017; 
. Aprovado o horário de funcionamento, Regras de Utilização e preços das Piscinas do Parque 
da Zona Ribeirinha, na Baixa da Banheira, para 2017; 

. Aprovada a caducidade de atribuição de Espaço de Venda da Feira Semanal do Concelho da 
Moita ao seguinte feirante, por se encontrar em situação de incumprimento: Ricardo Cortes -  
lugar 36; 

. Aprovada a caducidade de atribuição dos Espaço de Venda da Feira Mensal do Concelho da 
Moita aos seguintes feirantes, por se encontrar em situação de incumprimento: António 
Ramalho - lugar 90 e Mário Glandino - lugar 290. 

 Assuntos Sociais 
. Deliberada a aprovação de todas as propostas contidas no Relatório Final do Concurso 
Público "Fornecimento de refeições com confeção local e de refeições com confeção 
externa transportadas a quente às escolas do 1.0 Ciclo do Ensino Básico e da Educação 
Pré-escolar da rede pública do Município da Moita". Aprovado a adjudicação, à Empresa 
"ICA - Indústria e Comércio Alimentar, SA", pelo valor  global de 70.511,45€ pelo período 
do ano letivo de 2017/2018; 

 

. Aprovada a atribuição dos seguintes subsídios à tauromaquia: Grupo de Forcados Amadores 
do Aposento da Moita:  1.000€; Grupo de Forcados Amadores da Moita: 1.000€; Escola de 
Toureio da Moita: 750€. 
 
 

 
 
Festas Tradicionais do Concelho 



. Aprovada a atribuição dos seguintes apoios financeiros, no âmbito das atividades da Feira 
Regional de Maio 2017: Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal da 
Moita - apoio no valor de 250 €, referente à organização do XVIII Concurso de Pesca; Banda 
Musical do Rosário - apoio no valor de 250 €, referente à realização de animações de rua. 
 
. Aprovada a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 2017, 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. 
 
 
Obras e Serviços Urbanos 
. Deliberado declarar o abandono e a aquisição por ocupação, pelo Município, dos seguintes 

veículos: 00-05-IF; 02-02-HG; 10-74-XO; 14-08-IP; 18-60-DU; 19-96-TA; 20-15-GD; 23-96-NS; 26-

83-AM; 36-77-HQ; 37-38-ND; 37-47-EE; 40-00-IG; 45-02-OB; 46-19-OX; 59-05 –QS; 61-97-EL; 64-

42-FJ; 65-33-HR; 66-86-AO; 69-21-SA; 80-34-FA; 84-46-MO; 86-DC-64; 90-35-EE; PJ-33-13; UI-

66-95; UF-56-56; xz-71-80; 0392 BLH;  N895 DKL ; s/ matricula (Citroen Xsara);  s/ matricula 

(Volkswagen Polo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


