
Deliberações da Reunião de Câmara de 4 de junho 

Reunião de Câmara de 4 de junho de 2014 

Administração Urbanística 
Alvará de loteamento nº 4/84 
Loteamento Mãe D´Água, Alto do Carvalhinho, freguesia da Moita 
. Aprovada a alteração à prescrição 4ª do alvará de loteamento acima citado, com a supressão 
da norma anterior. Aprovada ainda a abertura do período de consulta pública; 
  
Alvará de loteamento nº 5/1986 
Quinta do Quadrado, lote 32, freguesia de Alhos Vedros 
. Aprovada a alteração ao desenho do polígono de implantação do lote 32 inserido no alvará 
acima citado; 
  
 P.O. 28/2010- Brejos, freguesia da Moita 
. Aprovada a minuta do protocolo a celebrar entre o Município da Moita e a Premafe- Fábrica 
de Artefactos de Cimento, Lda, no âmbito do licenciamento da operação urbanística a que se 
refere o P.O. acima citado. 

  
Assuntos Sociais e Cultura 
. Aprovada a alteração ao Regulamento do Conselho Taurino da Moita, a submeter a 
aprovação da Assembleia Municipal; 
  

. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 600€ ao Clube Amigos do Atletismo 
da Moita, para organização da XII Milha Noturna da Moita, no âmbito do Atletismoita; 
  
. Aprovada a atribuição de um apoio financeiro de 100€, ao Centro Náutico Moitense para 
subsidiar atividades tradicionais, associadas ao artesanato de miniaturas de embarcações 
tradicionais do Tejo 
  
. Aprovada, ao abrigo do artigo 13º, nº.2, e do art. 19º do Regulamento de Taxas do Município 
da Moita, a isenção de pagamento da taxa de utilização do auditório do Fórum Cultural José 
Manuel Figueiredo, à Associação BB Blues Portugal, para a realização do festival BB Blues Fest. 
  
Acão Social Escolar 
. Aprovado o Relatório Final, a Decisão da Adjudicação e a Delegação de competências 
referente ao concurso para aquisição de serviços para fornecimento de refeições nos 
refeitórios escolares do Município da Moita. 
  
Atividades Económicas 
. Aprovada a extinção do direito ao uso do espaço de venda nº 94, com atividade de roupas, na 
Feira Semanal da Moita, a Bruno Filipe Prudêncio Rim, devendo o referido espaço passar a ser 
considerado vago; 
  
. Aprovada a realização de XXI FECI – Feira Comercial e Industrial, de 12 a 21 de setembro de 
2014. 
  
Orçamento e Grandes Opções do Plano 
. Aprovada a alteração ao Orçamento e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal. 
  
Património 



. Deliberado não acolher os argumentos apresentados em sede de audiência dos interessados 
por Anabela Martins Medeira Araújo, indeferir a reclamação, e consequentemente, o pedido 
de indemnização, assim como notificar a reclamante da deliberação da Câmara Municipal; 
  
. Deliberada a desafetação do domínio público municipal da parcela de terreno destinada a 
construção, sita do Largo da GNR, Vila da Baixa da Banheira, União das Freguesias de Baixa da 
Banheira e Vale da Amoreira, com a área de 52,00m2 (STP- 52.00m2 – Pisos 1, área de 
implantação – 52,00 m2, que passa a confrontar do Norte, nascente e Poente com Particulares 
(construções existentes), do Sul com o Largo da GNR (domínio público municipal), com vista à 
sua posterior integração no domínio privado municipal e à qual é atribuído o valor de 14.000€, 
calculo efetuado com base nos coeficientes do CIMI e valores de mercado. Aprovado ainda 
submeter a aprovação da Assembleia Municipal. 
  
Recursos Humanos 
 . Aprovado submeter a aprovação da Assembleia Municipal a designação dos júris dos 
procedimentos concursais para recrutamento dos dirigentes. 
  
Saudação 
. Aprovada uma saudação ao Clube Rugby Vila da Moita, por ter ganho o campeonato nacional 
da modalidade, assim como dar conhecimento desta sua aprovação ao clube e à comunicação 
social local. 
  
  

Saudação 

  
A Câmara Municipal da Moita, reunida no dia 4 de Junho de 2014, saúda o Rubby Vila da Moita 
pela brilhante conquista do Campeonato Nacional da 2ª Divisão, feito atingido no passado 
sábado no Estádio Universitário de Lisboa. Com esta conquista, o Rugby Vila da Moita 
participará na próxima época desportiva no Campeonato Nacional da 1ª Divisão na referida 
modalidade de Rugby, corolário do magnífico trabalho desenvolvido pelo clube nos últimos 
anos. A Câmara Municipal da Moita saúda pois os atletas, treinadores e dirigentes do clube 
pelo empenho e dedicação que possibilitaram a obtenção do título de campeões nacionais da 
2ª Divisão da modalidade de Rugby. 

  
Moita, 4 de junho de 2014 

A Câmara Municipal da Moita 

 
Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Manuel Fernando Dias Tavares da Silva. 

  
VOTO DE PESAR 

 

 
Manuel Fernando Dias Tavares da Silva foi um reconhecido cidadão da freguesia da Moita, 
terra que adotou como sua há mais de três décadas. 

Tavares da Silva, como todos o conheciam, faleceu no dia 4 de junho de 2014. 

Cidadão atento, interessado e ativo, procurando perceber sempre tudo o que o rodeava, 
denunciando, criticando e enaltecendo a vida do seu município e das suas freguesias, estava 
também ligado às causas humanitárias, ocupando, atualmente, um cargo na direção da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Moita. 



Tavares da Silva chegou à vila da Moita como trabalhador da Caixa Geral de Depósitos, 
ajudando à implementação desta instituição bancária na freguesia, e, através da sua vida 
profissional, foi travando amizade e conhecimento com todos aqueles que hoje lhe prestam 
homenagem. 

A Câmara Municipal da Moita, reunida em 4 de junho de 2014, expressa à família de Manuel 
Fernando Dias Tavares da Silva o seu voto de pesar pelo seu desaparecimento. 

  
Moita, 4 de junho de 2014 

A Câmara Municipal da Moita 
 


