
 

 

Deliberações da Reunião de Câmara de 27 de julho de 2017 
 
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social cultural e desportivo, entre o 
Município da Moita e a União Desportiva e Cultural Banheirense, no valor de 1.852.00€. 
 
Atribuição de Medalhas Municipais 
. Aprovada a atribuição de Medalhas de Honra e de Mérito Municipal 2017. 
 
Projeto de Alteração ao Regulamento de Urbanização e Edificação do Município da Moita 
. Deliberado submeter o respetivo Projeto de Alteração ao Regulamento a consulta pública para recolha 

de sugestões, no prazo de 30 dias a contar da data da publicação do projeto de alteração.  

 

 Concurso público para a "Aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento 

públicos" 

. Deliberado aceitar a lista de erros e omissões do caderno de encargos do procedimento apresentada 

pela empresa, PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A, respeitante ao concurso acima citado. 

 

Obras e Serviços Urbanos 

. Aprovado o Protocolo de colaboração com S. ENERGIA- Implementação da Medida Edulux no âmbito 

do PPEC 2017-2018 da ERSE. 

 

Mercados 

. Aprovada a desistência do pedido do espaço de venda nº2-AB, com a atividade de plantas, na Feira 

Mensal da Moita, em nome da adjudicatária, Maria Arminda Claro. 

 

Obras Municipais  

. Deliberado aprovar a retificação da deliberação da Câmara Municipal nº 68/XI/17. Assim, onde se lê 

“66-86-AO”, deve ler-se “66-86-OA”. 

 
Património 
. Deliberado a Câmara Municipal arrendar, a Cidália Maria Ourives, a fração autónoma, integrada no 

domínio privado municipal, identificada pelas letras "BR", correspondente ao n. 0 36, sita na cave do 

edifício do Mercado Municipal da Moita, do prédio instituído em propriedade horizontal, inscrito na 

matriz predial urbana sob art.  4152—Moita e descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita n o 

02284/251 193—Moita, destinada a garagem, e a Francisco Santana Calhau, a fração autónoma, 

integrada no domínio privado municipal, identificada pelas letras "CA", correspondente ao n 0 42, sita na 

cave do edifício do Mercado Municipal da Moita, do prédio instituído em propriedade horizontal, inscrito 

na matriz predial urbana sob art.  4152-Moita e descrito na Conservatória do Registo Predial da Moita n o 

02284/251 193—Moita, destinada a garagem. Aprovado ainda que sejam celebrados os contratos de 

arrendamento, com o correspondente valor da renda/mensal de 95€. 
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