
Deliberações da Reunião de Câmara de 10 de outubro de 2018 
 
Administração e Finanças 
. Deliberado fixar o valor base e alienar, pelo procedimento de apresentação de propostas em 
carta fechada, os lotes de terreno, propriedade do Município da Moita, destinados a construção 
de edifícios para Habitação, Comércio e Equipamento de âmbito Social/Cultural/ 
Desportivo/Saúde e Indústria, nos termos e condições do "Regulamento de Alienação de 
Imóveis do Município da Moita (RAIM)". 

 

 Administração Urbanística 

. Aprovada a declaração da caducidade da licença de construção n.0 47, emitida em 13 de março 
de 2008, que titula a operação urbanística a que se refere o processo de obras n.0 72/2005, sito 
no Alto da Malhada - Abreu Grande - Penteado, freguesia da Moita, cujo titular é a empresa 
Armando Cunha, S.A., e a subsequente cassação do título, bem como a notificação do 
interessado para, em sede de audiência prévia, dizer o que se lhe oferecer, fixando o prazo de 
10 dias para tal, ao abrigo do n. 0 5 do artigo 71.0 e 79.0 do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação, conjugado com o artigo 121. 0 e seguintes do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA); 
 
. Deliberada a aprovação das alterações ao alvará de loteamento nº 4/1984, Mãe d`Água, Moita. 

  

Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a celebração de contrato-programa de desenvolvimento social, cultural e 
desportivo, entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Associação de Amizade 
Arroteense; Rugby Vila da Moita; Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 688; Corpo Nacional 
de Escutas, agrupamento 371; Corpo Nacional de Escutas, agrupamento 76; Clube Recreativo, 
Cultural e Desportivo dos Brejos Faria; Moto Clube Amigos da Moita; Associação de Moradores 
e Amigos da Zona Sul; Grupo de Futebol Azul e Ouro; Núcleo de Cicloturismo Moitense; Sporting 
Clube Vinhense; Clube Recreativo do Penteado — 1 a revisão; Grupo Columbófilo de Alhos 
Vedros; Grupo Coral Alentejano "O Sobreiro"; Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores 
da CMM; Sporting Clube Banheirense; Sociedade Recreativa da Baixa da Serra, no valor total 
de 9 479€. 
 
Atividades Económicas 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda no 6 A, com a atividade de roupa, na feira 
semanal do Concelho da Moita, solicitada pela adjudicatária; 
 
. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda no 35, com a atividade de roupa, na feira 
semanal do Concelho da Moita, solicitada pela adjudicatária; 
 
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a 6ª alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
 
 
 

 

 

 

 


