
Deliberações da Reunião de Câmara de 13 de junho de 2018 

 

Administração e Finanças 
. Deliberado, permutar o lote de terreno integrado no domínio privado municipal, destinado a 
construção, designado pelo número 2, sito na Vila e Freguesia de Moita, Loteamento Municipal 
da Mãe D'Água Sul, com a área de 84, com Estrada dos Espanhóis, inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 6512, com o valor patrimonial tributário atual de €2.312.060,00, descrito 
na Conservatória do Registo Predial da Moita sob o número 5151/20150508 - Moita, destinado 
à construção do novo Quartel da GNR - Posto Territorial da Moita da Guarda Nacional 
Republicana; Como contrapartida, recebe do Estado Português o prédio urbano do antigo 
Quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita, sito na Vila e 
Freguesia de Moita, Alameda dos Bombeiros Portugueses, que confronta do Norte com 
Particulares, do Sul com Alameda dos Bombeiros Portugueses, do Nascente com Pavilhão 
Multiusos e do Poente com domínio privado municipal, com a área de 1229,90m2 (AC - 
766,47m2 e AD - 463,43m2), inscrito a seu favor, em termos matriciais sob o art.0 6187, com o 
valor patrimonial atual de €962.336,10 e registrais através da descrição número 
4131/20090511 - Moita, da competente Conservatória do Registo Predial da Moita, classificado 
como edifício em ruínas, não se encontrando sujeito a Certificação Energética, conforme 
Declaração de Ruina, SCE170803423, emitida em 19 de Março de 2018, pela Direção Geral de 
Energia e Geologia, encontrando-se a sua utilização como Quartel, titulada pelo Alvará de 
Utilização n. 0 A83/2008, emitido por esta Câmara Municipal em 24 de Junho de 2008. Foi ainda 
aprovado submeter a apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Deliberada a atribuição de um subsídio financeiro, no valor de 750€ à ARTM - Associação de 
Romeiros da Tradição Moitense, destinando-se o mesmo a fazer face às despesas resultantes da 
organização da XVIII Romaria a Cavalo Moita-Viana do Alentejo; 
 
. Aprovada uma adenda ao contrato-programa relativo ao financiamento do Programa de 
Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 10 Ciclo do Ensino Básico, 
para o ano letivo 2016/2017; 
 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Grupo Recreativo Familiar 
Bairro Gouveia - Clube Recreativo Sport Chinquilho Arroteense; Clube Recreio e Instrução; 
Grupo Desportivo Popular do Chão Duro; Ginásio Atlético Clube; Rancho Etnográfico de Danças 
e Cantares da Barra Cheia — 1 a revisão;  Sociedade Filarmónica Estrela Moitense — 1 a revisão;
Rancho Folclórico Fazendeiros da Barra Cheia e Arredores no valor total de 24 290€. 

Festas Tradicionais do Concelho  
. Aprovada a atribuição de apoio financeiro à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho da Moita — apoio no valor de 900€ referente à prestação de serviços 
da corporação no período da Feira Regional de Maio 2018.  
 
. Aprovada a atribuição, às Festas Tradicionais do Concelho, dos seguintes subsídios para 2018: 
Festas de Sarilhos Pequenos – 4.900€; Festas do Rosário – 4.900€; Festas de Alhos Vedros –
9.150€; Festas da Baixa da Banheira – 18.250€; Festas do Vale da Amoreira – 5.500€. 
 

Obras e Serviços Urbanos 



. Deliberado considerar a empreitada de "Ampliação da Escola EBI/JI n.0 2 - Alhos Vedros" em 
condições de se proceder à liberação da caução, em 30% do seu valor total, por ter decorrido 
um ano após a receção provisória. 

 

Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 3ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 

S. ENERGIA, Agência Regional de Energia para os concelhos do Barreiro, Moita e Montijo 
. Aprovada uma alteração dos Estatutos da S.ENERGIA, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal 

 

 

 

 

 


