
Deliberações da Reunião de Câmara de 23 de janeiro de 2019 

 

Administração e Finanças 

. Deliberado dar de arrendamento, a Rui Santos, a fração autónoma, integrada no domínio 

privado municipal, identificada pelas letras "DA", correspondente ao n.0 65, sita na cave do 

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

inscrito na matriz predial urbana sob art 0 4152—Moita e descrito na Conservatória do Registo 

Predial da Moita n.0 02284/251 193—Moita, destinada a garagem. Aprovado ainda que seja 

celebrado o contrato de arrendamento com a renda mensal de 94,50€. 

 

Alteração ao Regulamento de Taxas do Município da Moita 

. Deliberado submeter à Assembleia Municipal da Moita, para efeitos de aprovação, a 

alteração ao Regulamento acima citado. 

 

Assuntos Sociais e Cultura 

. Deliberada a celebração de um Protocolo de colaboração entre Município da Moita e 
Associação Ação Cultural Ponto de Escuta Activa, para a realização da 16a Edição do Moita Metal 
Fest, no valor 7 100€; 

. Deliberada a celebração de um protocolo de colaboração entre o Município da Moita, a União 

de Freguesias da Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e a BBBP - Associação BB Blues Portugal, 

para realização de projeto de Blues - BB Blues Fest e Blues Nights by BBBF , no valor de 11 000€,  

e a isenção de taxas de utilização do Fórum Cultural pela Associação BB Blues Portugal; 

 

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

entre o Município da Moita e as seguintes entidades: Sociedade Filarmónica Recreio e União 

Alhosvedrense "A Velhinha"; Clube Desportivo e Recreativo Ribeirinho, no valor total de 20 300€ 

 

Atividades económicas 

. Aprovada a renúncia voluntária do espaço de venda nº 19, com a atividade de produtos 

alimentares, na Feira semanal do Concelho da Moita, solicitado pelo adjudicatário; 

 
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1000€, as bancas nº 19 e 20 
de frutas e hortaliças no Mercado Municipal fixo da Moita; Aprovado ainda que, pela utilização 
da banca, é devida a taxa mensal de 46,82€. 
 

Projeto de Regulamento dos Cemitérios do Município da Moita  

. Deliberado submeter a consulta pública, para recolha de sugestões, o Projeto de Regulamento 

dos Cemitérios do Município da Moita pelo prazo de trinta dias úteis, a contar da data da sua 

publicação no Diário da República. Aprovado ainda proceder à publicação do referido projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


