
Deliberações da Reunião de Câmara de 23 de maio de 2018 

 

Administração e Finanças 
. Deliberado submeter à apreciação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público 

municipal para integração no domínio privado municipal das parcelas de terreno abaixo 

indicadas: União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos - Parcela de terreno, 

destinada a construção, com a área de 338,41m2, sita na Rua Luis de Camões, Sarilhos 

Pequenos, que passa a confrontar do Norte com instalações municipais, Sul e Poente com 

domínio público municipal e do Nascente com Rua Luis de Camões, com o valor atribuído de 

€37.750,00; Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 157,05m2, sita na Rua 

Luis de Camões, Sarilhos Pequenos, que passa a confrontar do Norte com instalações municipais 

(Balneários Públicos), Sul com equipamento municipal (Depósito de Água), Nascente com Rua 

Luis de Camões e do Poente com domínio público municipal, com o valor atribuído de €9.680,00; 

Parcela de terreno, destinada a construção, com a área de 108,86m2, sita na Rua Luis de 

Camões, Sarilhos Pequenos, que passa a confrontar do Norte com instalações municipais - JI de 

Sarilhos Pequenos, Sul com instalações municipais (Balneários Públicos), Nascente com Rua Luis 

de Camões e do Poente com domínio público municipal, com o valor atribuído de €5.930,00. 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Aprovada a celebração de contratos-programa de desenvolvimento social, cultural e 

desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Associação de Desportos 

Náuticos Alhosvedrense "Amigos do Mar"; Associação de Moradores do Bairro Novo — 1ª 

revisão; Associação de Paraquedistas do Sul; Banda Musical do Rosário; Clube Amigos do 

Atletismo da Moita no valor total de 7 785€; 

 

. Aprovada a atribuição de duas habitações propriedade do Município em Regime Excecional 

para realojamento de dois agregados familiares. 

Atividades Económicas 

. Aprovado o Protocolo de colaboração com EABL -- Associação para o Desenvolvimento da 

Estação de Apoio à Bovinicultura Leiteira, para a realização da Exposição e XIX Concurso Regional 

de Bovinos da Raça Holstein Frísia e a 1ª Mostra CAPRILEITE - Moita 2018; 

 

 . Aprovada a realização da XXV FECI – Feira Comercial e Industrial, de 7 a 16 de setembro de  

2018; 

 

. Aprovada a realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Boa Viagem 2018, de acordo 

com as condições fixadas; aprovado conferir, ao abrigo do Código de Procedimento 

Administrativo, ao Sr. Presidente da Câmara, as competências previstas nas condições da 

realização da Festa; 

. Aprovada a iniciativa "Ideias e empresas - Lojas pop-up", com o objetivo de dinamizar as lojas 
devolutas no Mercado Municipal da Moita, concedendo aos interessados empreendedores a 
oportunidade de iniciarem a sua atividade ou, caso já a tenham iniciado, em condições de 
instalação e utilização aceitáveis e a custos moderados. 


