
Deliberações da Reunião de Câmara de 6 de Março   
Reunião de Câmara de 6 de Março de 2013   

Assuntos Sociais e Cultura 

. Deliberado fixar os seguintes valores de inscrição nas “Férias Jovens”: 

•      Valor da inscrição: € 50 (cinquenta euros). 

•      Alunos abrangidos pelo escalão 1 de Abono de Família (mediante entrega 
obrigatória de documento comprovativo atualizado da Segurança Social): € 12,50 
(doze euros e meio). 

•      Alunos abrangidos pelo escalão 2 de Abono de Família (mediante entrega 
obrigatória de documento comprovativo atualizado da Segurança Social): € 25 (vinte 
e cinco euros). 

•      15% de desconto na inscrição de irmãos, aplicável na inscrição de € 50, e nas 
inscrições abrangidas pelos escalões 1 ou 2 de Abono de Família (Segurança Social); 

. Aprovada a celebração de um protocolo com o Agrupamento de Escolas José Afonso, 
situada no Bairro das Morçoas, em Alhos Vedros, mediante o qual a Escola acolhe nas 
suas instalações o projeto “Férias Jovens”, garantido ainda o fornecimento de todas as 
refeições, através de um apoio a atribuir pela Câmara Municipal no valor de 16 000.00 
€ (dezasseis mil Euros); 

. Aprovado que o Município da Moita celebre, com o Moto Clube Amigos da Moita, um 
contrato de comodato, sobre o imóvel integrado no domínio privado municipal, sito no 
Alto da Moita, parque municipal da vila, freguesia e Município da Moita, inscrito na 
matriz predial urbana sob o art. 1133º e descrito na Conservatória do Registo Predial 
da Moita, anteriormente como “Moinho do Antero”, que confronta do Norte, Sul, 
Nascente e Poente com o domínio público municipal e que dele se utilize como sede 
social e instalações de apoio ao desenvolvimento das suas atividades, de acordo com o 
cariz social, em prol da comunidade da freguesia da Moita em geral e dos seus aos 
seus associados em particular. 

Loteamentos 

  
Alvará de Loteamento nº 2/96 – Urbanização da Quinta do Chora, Penteado, Moita 

. Deliberado submeter a consulta pública a alteração ao Alvará de Loteamento acima 
citado, que consiste na divisão dos lotes 4 e 5, passando a existir os lotes 4.1., 4.2., 5.1. 
e 5.2, cada um com as áreas 1, 373,14 m2, 1 377,86 m2, 1 385,86 m2, respetivamente, 
mantendo-se, o número de fogos inicialmente previsto, dado que em cada um dos 
lotes estava prevista a construção de moradia bifamiliar e agora é proposta a 
construção de moradia unifamiliar. Com esta alteração, é igualmente proposto  um 
aumento da área de construção de implantação das construções, resultando um 
aumento total de 400,00 m2, dado que em cada um dos 2 lotes iniciais era permitida a 
construção de moradia de 300,00 m2 e agora é proposto, em cada um dos 4 lotes, a 
construção de moradia com 250 m2. Assim, é igualmente alterado o polígono de 
implantação das construções nos lotes 4.1., 4.2., 5.1. e 5.2., situação que se pretende 



também extensível aos polígonos de implantação dos lotes 3.1 e 3.2., objeto de 
anterior alteração ao alvará já aprovada conforme o artº. 27º do Decreto–Lei nº 
555/99, de 16 de Dezembro, mediante  notificação por edital, dada a impossibilidade 
de se apurar quem são todos os proprietários para notificação. 
  
Mercados 

  
. Aprovada a desistência do direito de uso do espaço de venda nº 164, com atividade 
de produtos alimentares, no Mercado Mensal da Moita, em nome do adjudicatário, 
Jacinto Ferreira Pratas; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 1.500€, a loja nº 20 
com atividade de café, no Mercado Municipal do Vale da Amoreira, à Srª. Romene 
Pereira Barbosa Portugal; 
  
. Deliberado atribuir, a título provisório, mediante o pagamento de 420,55€, acrescido 
do IVA, o espaço nº 337, com a atividade de calçado, no Mercado Mensal da Moita, a 
José Manuel Silva. Aprovado ainda que a taxa de atribuição seja fracionada em 2 
prestações mensais. 
  
Orçamento e Grandes Opções do Plano 

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

  
. Aprovada a homologação da ata do Programa de Oferta Pública para o arrendamento 
de frações destinadas a garagens, sitas no edifício do Mercado Municipal da Moita 
(cave), realizada em 15 de Fevereiro de 2013, no Salão Nobre do Edifício Sede do 
Município; 
  
. Aprovada a homologação da ata do Programa de Oferta Pública para alienação de 
frações destinadas a garagens, sitas no edifício do Mercado Municipal da Moita (cave), 
realizada em 15 de Fevereiro de 2013, no Salão Nobre do Edifício Sede do Município. 
  
Plano Estratégico da Rede Intermunicipal de Cooperação com o Tarrafal de Santiago 
(Cabo Verde 

  
. Aprovada a proposta do Plano Estratégico acima mencionado. 
  
Programa Municipal de Reabilitação Urbana/MOITA. 2025 

  
. Aprovado o Programa acima mencionado como documento estratégico orientador 
para o processo de reabilitação, regeneração e revitalização urbana a levar a cabo 
durante os próximos 12 anos nos aglomerados urbanos do concelho. 
  



Protocolo de parceria entre o Município da Moita e o Instituto Politécnico de Setúbal 
. Aprovado a celebração do protocolo acima citado. 
  
Protocolo de parceria entre o Município da Moita e o Instituto Politécnico de Setúbal 
e a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro 

. Aprovado a celebração do protocolo acima citado. 
  
Voto de Pesar 
. Aprovado um voto de pesar pelo falecimento do trabalhador da Câmara, José Júlio 
Valente de Jesus. 
  

VOTO DE PESAR 

José Júlio Valente Jesus era trabalhador da Câmara Municipal da Moita desde 1 
de Junho de 1979, exercendo a sua atividade como canalizador, categoria de assistente 
operacional. 

Dos 34 anos que trabalhou para o Município, fica o reconhecimento dos que 
com ele lidaram como uma pessoa íntegra, dedicada, leal e empenhada. 

Em nome da Câmara Municipal da Moita, o executivo manifesta o seu mais 
profundo pesar à família do trabalhador José Júlio Valente Jesus e presta, desta forma, 
a sua respeitosa homenagem. 

Moita, 06 de Março de 2013 

  

A Câmara Municipal da Moita 

 


